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บทคัดยอ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัด

ปทุมธานี ในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

๒. เพ่ือศึกษาองคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบในการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

การวิจัยเปนแบบผสมวิธี ระหวางงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูให

ขอมูลสําคัญ จํานวน ๒๒ รูป/คน และการสนทนากลุมเฉพาะ กับผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๒ รูป/คน 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ  

แจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๙๔ รูป วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป            

ทางสังคมศาสตรสถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา  

๑. สภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในการเสริมสรางความปรองดอง เพ่ือสังคมสันติสุข      

ของพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี พบวา ๑) ดานหลักความถูกตอง พระสังฆาธิการ มีการบรรยาย

ธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาอยางถูกตอง ไมบิดเบือน ๒) หลักความเหมาะสม พระสังฆาธิการ

บรรยายธรรมโดยการใหนําหลักความเหมาะสมมาใชในการปฏิบัติ ๓) หลักความบริสุทธิ์ ท้ังกาย วาจา 

ใจ เปนแนวทาง และใหปฏิบัติในหมูคณะดวย ๔) นําหลักความยุติธรรม มาใชใหเสมอหนากัน  

๕) หลักพรหมวิหารธรรม พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมคําสอนในดานเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ใหใชในการดําเนินชีวิต ๖) หลักความเสียสละ สอนใหอยูในสังคมตองเสียสละใหกับสวนรวม 
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๒. องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด

ปทุมธานี ดานแนวคิดเรื่องปรองดอง ๖ ดาน โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก  

(X̅ = ๓.๘๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรก      

คือ ดานพรหมวิหาร ๔ ใหความชวยเหลือ ปรับทุกข แนะนํา เพ่ือปลดเปลื้องความทุกขใจ              

ของประชาชน (X̅ = ๓.๙๓) รองลงมา คือ ความเสียสละ บริจาคทรัพยในโอกาสตางๆ ใหกับนักเรียน 

โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน หมูบาน (X̅  = ๓.๙๑) ดานความถูกตอง บรรยายธรรมปลูกฝง                

ใหประชาชนท่ีมาวัดรูถึงการรูรักสามัคคี ปรองดอง แบงปนกัน (X̅ = ๓.๙๐) ดานความเหมาะสม         

ใหความรวมมือกับประชาชน ชาวบาน ในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี ( X̅ = ๓.๘๘) ดานความบริสุทธิ์ 

บรรยายธรรมโดยนําหลักธรรมคําสอนของพระศาสนา ดวยความบริสุทธิ์ ใจ (X̅  = ๓.๘๑)                  

และดานความยุติธรรม สรางความเชื่อม่ัน สนับสนุนและชี้ทางใหประชาชนเคารพกฎหมายบานเมือง 

(X̅ = ๓.๗๘) 

๓. นําเสนอรูปแบบในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี พบวา ๑) ดานหลักความถูกตอง พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะตองปฏิบัติ     

ตามหนาท่ี ตามภารกิจ ๖ ดานของคณะสงฆอยางเครงครัด ในการเผยแผพุทธศาสนา โดยนําหลักธรรม

คําสอนของพระพุทธเจาท่ีอยูบนพ้ืนฐานความถูกตอง และไมขัดตอพระธรรมวินัย ๒) ดานความเหมาะสม 

พระสังฆาธิการ เสริมสรางความปรองดองโดยใชหลักความเหมาะสมมาดํารงชีวิตประจําวัน               

เชน ไมประมาท รูจักพิจารณาเหตุ พิจารณาผล รูจักกาลเวลา รูจักประมาณ ๓) ดานความบริสุทธิ์   

นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์ ใจ                      

๔) ดานความยุติธรรม พระสังฆาธิการจะตองเสริมสรางความปรองดองดวยการยึดหลักความยุติธรรม 

และใหความรูดานยุติธรรมกับประชาชน ๕) ดานพรหมวิหาร พระสังฆาธิการ จะตองมีความรู         

ดานหลักธรรมคําสอนในดานพรหมวิหารธรรม เพ่ือใหพุทธศาสนิกชน ไดนําแนวทางมาปฏิบัติได          

๖) ดานหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการ จะตองปลูกฝงบรรยายธรรมใหเยาวชนคนรุนใหม เขาใจ    

ถึงความเสียสละเพ่ือสวนรวม และดําเนินชีวิตไปอยางถูกตอง 
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Abstract 

Objectives of this research were: 1 .  To study the communities around 

monasteries in Pathumthani Province to create by Administrative Monks in 

Pathumthani Province, 2 . To study components of reconciliation promotion for social 

peace by administrative monks in Pathumthani Province And 3 .  To propose a model 

of reconciliation promotion for social peace by administrative monks in Pathumthani 

Province. Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 

data from 22  key informants by in-depth-interviewing and 1 2  participants in focus 

group discussion and analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative 

research collected data with questionnaires from 194 samples and analyze data with 

statistical program for social research. The statistics used to analyze the data were 

Frequency, Percentage, deviation, SD. 

Findings of the research were as follows 

1 .  General conditions of communities around monasteries to create 

reconciliation for social peace by administrative monks in Pathumthani Province were 

that: 1 )  Righteousness; administrative monks delivered buddhism according to 

Buddha’s teachings, correctly, not deviated from principles, 2 )  appropriateness;  
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administrative monks delivered Dhamma appropriately and suggested audiences to 

use the appropriateness principle to use as the guideline for live, 3 )  Purity; using 

Buddha’s teachings as the guideline for practice with sincerity, 4 )  Justice; the 

administrative monks must promote conciliation adhering to the justice principle, and 

deliver knowledge of justice principle to people, 5) Brahmaviharadham; administrative 

monks must have knowledge of Brahmaviharadham to be able to guide Buddhists to 

the right method of practice, 6) Sacrifice; Administrative monks must lecture Dhamma 

to the people to understand that to live in society ones must sacrifice for all. 

2 .  Components of the reconciliation promotion for social peace by 

administrative monks in pathumthani province were found that the 6  concepts of 

reconciliation promotion by overall were at higt levels (X̅ =3.87), Each aspect was at 

the levels, from higt to lows as follows: First Brahmaviharadhamma 4 , helping, 

consoling people to overcome sufferings, was at ( X̅  =3 . 9 3 ) , Secondly the sacrifice, 

occasionally donating properties to students, hospitals, schools, communities and 

villages was at ( X̅  =3 . 9 1 ) , Righteousness; delivering Dhamma to cultivate love, unity, 

reconciliation and sharing among laities who came to monasteries was at ( X̅  =3 . 9 0 ) , 

Appropriateness; to cooperate with people, villagers to develop the unity was at            

( X̅  =3 . 8 8 ) , Purity; lecturing Dhamma, the Buddhist teachings with sincerity was at              

(X̅  =3.81), Justice; promoting just and self confidence, supporting and guiding people 

to abide by laws and orders of country (X̅ =3.78). 

3. The proposals reconciliation promotion for social peace by administrative 

monks in pathumthani province were found that: 1 )  Righteousness; administrative 

monks in pathumthani province must perform tasks in 6  areas according to sangha 

missions strictly. Buddhism dissemination must be carried out along with the Buddha’s 

teachings strictly, not deviate Dhamma the principle, not against Dhamma and vinaya. 

2 ) Appropriateness; administrative monks promoted social conciliation with 

appropriateness for daily living such as, heedfulness, cause and effects, time awareness 

and moderation. 3 )  Purity; using Buddhist principle for guideline of behavior with 

sincerity. 4) Justice; administrative monks promoted conciliation with justice principle 
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and give knowledge about justice to people. 5) Brahmaviharadhamma; administrative 

monks must have knowledge about Brahmaviharadham so that they could guide 

people to practice in daily life. 6 )  sacrifice; administrative monks must cultivate 

Dhamma in youths, new generation to understand the principle of sacrificing for all 

and how to live life righteously. 
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วิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงตลอดระยะเวลาทําการวิจัย               
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ผูวิจัยขอบคุณคณะบุคคลตางๆ ท่ีใหความเมตตานุเคราะห ชวยเหลือ แนะนําใหขอมูล       
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7. พระสังฆาธิการทุกรูป และบุคลากรทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในงานวิจัยในครั้งนี้ 
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 อธิบายสัญลักษณคํายอ  

๑. คํายอช่ือคัมภีรในพระไตรปฎก  

งานวิจัยครั้งนี้ไดใช “พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 

2539” กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 ซ่ึงมีจํานวน 45 เลม          

ในการวิจัย ไดใชชื่อยอดังนี้ 

พระสุตันตปฏก 
 

ที.ปา. (ไทย) = พระสุตันตปฏก   ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ม. (ไทย)  = พระสุตันตปฏก   ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. (ไทย) = พระสุตันตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฐก. (ไทย) = พระสุตันตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺตก. (ไทย) = พระสุตันตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = พระสุตันตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิบาต (ภาษาไทย) 

 

 2. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 

ในดุษฎีนิพนธเลมนี้ใช “พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2535” เปนหลักอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เลม/ขอ/หนา/ เชน ที.ปา. 

(ไทย) 11/317/257 หมายความวา ระบุถึง พระสุตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับภาษาไทย 

พระไตรปฎกเลมท่ี 11 ขอท่ี 317 หนาท่ี 257 เปนตน 
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บทท่ี 1 

                                         บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามสถานการณท่ีมีกลุมผูชุมนุมทางการเมือง หลายกลุมไดทําการชุมนุมประทวงในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล ตลอดจนพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศ และมีกลุมผูไมหวังดีสรางสถานการณ       

ความรุนแรง ดวยการใชอาวุธสงครามตอประชาชน และสถานท่ีสําคัญอยางกวางขวาง เปนผลให

ประชาชนผูบริสุทธิ์ เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เกิดความเสียหายตอทรัพยสินอยางตอเนื่อง ซ่ึงเหตุการณ

ดังกลาว มีแนวโนมจะกอใหเกิดเหตุการณจลาจล และความไมสงบเรียบรอยอยางรุนแรงในหลาย

พ้ืนท่ี อันกระทบตอความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

โดยรวม ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเปนปฏิปกษในหมูประชาชน  

ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเปนปฏิปกษในหมูประชาชน มีการปลุกระดมใหประชาชน            

ท่ีสนับสนุนรัฐบาลเผชิญหนากับกลุมประชาชนท่ีตอตานรัฐบาล ซ่ึงท้ังสองฝายเริ่มใชอาวุธท่ีรุนแรง            

เชน ระเบิดเอ็ม 79 ทํารายชีวิตฝายตรงขาม และไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมาก ประชาชนในชาติ      

แบงพรรคแบงพวก แตกแยก และเขนฆากันเอง 

ชาวนาไดรับความเดือดรอนจากการขายขาวใหรัฐบาล แตไมไดรับเงินมาเปนเวลานาน           

และรัฐบาลก็ไมสามารถแกปญหาใหชาวนาได เพราะเปนรัฐบาลรักษาการท่ีไมมีอํานาจตามกฎหมาย     

ท่ีจะกู เ งินมาจายใหชาวนาได แตรัฐบาลก็มิไดสนใจความเดือดรอนของชาวนาแตอยางใด                   

คงมุงแตรักษาอํานาจของรัฐบาลไวใหม่ันคงเทานั้น        

การทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล และนักการเมือง โดยเฉพาะโครงการจํานําขาว               

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ไดชี้มูลความผิด        

ของนางสาวยิ่งลักษณ นายกรัฐมนตรี และผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนความเสียหายท่ีมีมูลคามากมาย

มหาศาล หากปลอยใหกระทําการทุจริตตอไป จะทําใหประเทศชาติไดรับความเสียหายมากยิ่งข้ึน 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดมีคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)                       

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง           

โดยไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศในดานตางๆ การรักษาความสงบเรียบรอย และการสราง

ความสามัคคีปรองดองในระยะแรก เพ่ือเตรียมสูการกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะยาว อันจะทําให

ประชาชนทราบถึงเปาหมาย และทิศทางการพัฒนาและการแกปญหาประเทศในชวงเวลาตางๆ1   

 

 

1 ประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอ         

ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ราชกิจจานุเบกษา 131 (มกราคม 2557): 1. 
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อยางชัดเจนนั้น ตอมาเม่ือมีการจัดตั้งรัฐบาลแลว ก็ไดมอบใหรัฐบาลรับไปดําเนินการในระยะท่ีสอง     

ซ่ึงหลังจากนั้นมีขอเสนอจากสภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจน      
ภาคสวนตางๆ เชน กลุมสานพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ สื่อมวลชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ผูเคยมีบทบาททางการเมืองในอดีต และผูทรงคุณวุฒิสงเรื่องใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ          
และรัฐบาลพิจารณาดําเนินการเปนจํานวนมาก นับวาเปนความปรารถนาดีตอสวนรวม อันควรนํามา
พิจารณาอยางเปนระบบ มีการกลั่นกรอง จัดลําดับความสําคัญและความเปนไปได แลวเริ่ม

ดําเนินการไปพลางกอน ซ่ึงเรื่องนี้จะตองดําเนินการอยูแลวภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม                 
แตแมประกาศใชในเวลาตอไป ก็ยังตองรอการตรากฎหมาย และการใชเวลารับฟงความเห็น            
จากประชาชนเพ่ือยกรางแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรชาติอีกระยะหนึ่ง รัฐธรรมนูญ
ดังกลาว จึงไดบัญญัติวา ในระหวางนี้ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ โดยอาศัยหนาท่ีและอํานาจ             
ท่ีมีอยูแลวไปพลางกอน เพ่ือสงตอใหรัฐบาล และองคกร ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบรับไปดําเนินการ

ระยะท่ีสามตอไป2 

จังหวัดปทุมธานี เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีความขัดแยงอยางรุนแรง โดยเริ่มตั้งแต ครอบครัว 
ชุมชน โรงเรียน และทุกๆ สังคม จากปญหาหลายๆ ปญหาดังกลาวท่ีแตกแยกในสังคมไทย            
อยางรุนแรง เปนปญหาท่ีสั่งสมมานาน โดยไมไดรับการดูแลแกไข นับวันท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ปญหาดังกลาวทําใหเปนท่ีมาของความขัดแยงรุนแรงมากข้ึน และถูกนําไปใชในการปลุกระดม         

หาพรรค หาพวก เพ่ือทําลายความชอบธรรม โดยอางเหตุผลประชาธิปไตย เรียกรองทางการเมือง 
ระดมมวลชนกดดัน ทําใหเสียหายตอชีวิต และทรัพยสิน และเศรษฐกิจ เกิดความเสียหายตอชาติ
บานเมือง สาเหตุท้ังหมดเกิดจากความบกพรองในหลายดานท่ีสังคมอยูในสังคมไทยมาเปนเวลานาน 
ยิ่งทําใหความเสียหายใหกับบานเมืองประเทศชาติมากข้ึน 3 

พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี ไดมีสวนรวมในการนําโครงการสรางความปรองดอง
หลายโครงการ โดยไดนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาใชในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ ซ่ึงสอดคลอง        
กับโครงการของรัฐบาลท่ีมอบหมายใหกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย     
โดยกรมการปกครอง มอบหมายใหทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกหมูบาน ดําเนินการปรองดองสมานฉันท
ข้ึน เชน โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมูบานรักษา

ศีล 5” จังหวัดปทุมธานี เปนโครงการของมหาเถรสมาคม เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรักษาศีล       
โดยขอใหคณะสงฆสานตอโครงการใหยั่งยืน และขอใหคณะสงฆนําโครงการดังกลาว เชื่อมโยงกับ   
การทํางานกับหนวยอบรมประชาชนตําบล ซ่ึงพระเทพรัตนสุธี เจาคณะจังหวัดปทุมธานี ไดสานตอ
โครงการ โดยมอบให เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาส รับไปดําเนินการ และแตงตั้ง
คณะทํางานท่ีเปนฆราวาส เชน นายกองคการบริหารสวนทอง ถ่ิน ผูแทนจากหนวยงาน                 

หรือผูนําชุมชนในตําบล ภาคเอกชน4 เปนตน 

 
2 เรื่องเดียวกัน. 
3 อางแลว 
4 ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 พ.ศ. 2557 (มิถุนายน 2557): 3-5 
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จากปญหาขางตนดังกลาว จะเห็นวามหาเถรสมาคม มีนโยบายเสริมสรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนในชาติ โดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา และปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาใหวัด           

เปนศูนยกลางของชุมชน พระสงฆเปนท่ีพ่ึงและเปนผูนําทางดานจิตใจของสังคม โดยการรวมมือ     

รวมใจสรางความสามัคคีปรองดองในทุกภาคสวน ซ่ึงจังหวัดปทุมธานีไดรับนโยบายมาดําเนินการแลว 

ดังนั้น ผูวิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ในสวนของสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัด องคประกอบ และนําเสนอรูปแบบ       

การการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดอง ใหเปนแนวทางท่ีชัดเจนมากข้ึน และนําไปสูสังคม     

สันติสุขมากข้ึนตอไป 

1.2 คําถามการวิจัย 

1)  สภาพท่ัวไปในชุมชนรอบวัด มีการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีเปนอยางไร 

2) องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดย พระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี มีอะไรบาง 

3) การพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด

ปทุมธานี ควรเปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

      1) เ พ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานี ในการเสริมสราง             

ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

      2) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                      

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

      3) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข       

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ          

จังหวัดปทุมธานีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไดดังนี้ 

1) ขอบเขตดานเนื้อหา  
                        การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ศึกษาแนวคิดทฤษฏี  และงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวของกับ                

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัย              

มุงศึกษาเนื้อหาดังนี้ 
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1)  ทฤษฎี เ ก่ียวกับการปรองดอง  และแนวคิดเ ก่ียว กับการปรองดอง                 

ของพระราชญาณวิสิฐ (หลวงปา) 6 หลัก การปรองดองสมานฉันท5  คือ 1) หลักความถูกตอง        

2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์  4) ความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม                  

6) หลกัความเสียสละ 

2) แนวคิดเรื่องสันติสุข การสรางสันติสุขท่ีสําคัญ6  มี 5 ประการ ไดแก           

1) การศึกษา  2) ศาสนา  3) การเมือง  4) กระบวนการยุติธรรม  5) สื่อทางสังคม  

3) หลักธรรมสาราณียธรรม 67  1) มโนกรรม 2) วจีกรรม 3) กายกรรม                                            

4) สาธารณโภคี 5) สีลสามัญญตา 6) ทิฏฐิสามัญญตา 

2) ขอบเขตดานตัวแปร 

การวิจัยแบบผสมวิธี ( Mixed Methods Research)  

ตัวแปรตน ( Independent Variables) คือ  

 1 .  แนวคิดเรื่องสันติสุข คือ 1) การศึกษา 2) ศาสนา 3) การเมือง                

4) กระบวนการยุติธรรม 5) สื่อทางสังคม  

 2 . หลักสาราณียธรรม 6 คือ 1) มโนกรรม 2) วจีกรรม 3) กายกรรม               

4) สาธารณโภคี  5) สีลสามัญญตา 6) ทิฏฐิสามัญญตา 

ตั วแปรตาม (Dependent Variables) คือ การเสริมสร างความปรองดอง                    

เ พ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ตามหลักการปรองดองสมานฉันท                   

6  หลัก  ได แก  1 )  หลักความถูกตอง  2 )  หลักความเหมาะสม 3 )  หลักความบริสุทธิ์                            

4) หลักความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม 6) หลักความเสียสละ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 พระราชญาณวิสิฐ (หลวงปา), “6 หลัก ปรองดองสมานฉันท”, วารสารกรมประชาสัมพันธ,         

ปท่ี 22 ฉบับท่ี 1 (14 ธันวาคม 2559): 1.  
6 อานันท  ปญญารชุน,  “แนวทางการอยู ร วมกันอย างสันติสุข”, วารสารการศึกษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ, ปท่ี 20 ฉบับท่ี 5 (20 มกราคม 2541): 26 
7 ที.ปา 11/317/257  
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3) ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 

    การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยผูวิจัย

กําหนดขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญของการวิจัยตามลักษณะ             

ของการวิจัยแตละประเภท ดังนี้ 

     1. วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการสัมภาษณเชิงลึก          

(In-depth Interview) และสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล ดังนี้ 

          1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีผูใหขอมูลหลัก       

(Key Informants) จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) จํานวน 22 รูป/คน 

          1.2 การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ

เขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 12 รูป/คน 

    2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการรวบรวม

ขอมูลวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ           

ในการเก็บขอมูลจากประชากร (Population) และกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

             2.1 ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ กลุมบุคคลท่ีใช        

ในการศึกษาวิจัยในจังหวัดปทุมธานีท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี 

จํานวน 188 วัด  ไดแก เจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส จํานวน 376 รูป 

กลุมตัวอยางจํานวน 194 รูป   

                4) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี   

           การวิจัยครั้งนี้ ไดแก วัดในจังหวัดปทุมธานี  

  5) ขอบเขตดานระยะเวลา  

       ในการวิจัยเรื่องนี้ เริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือน

กุมภาพันธ 2563 รวมเปนระยะเวลา 22 เดือน 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การเสริมสราง หมายถึง การเพ่ิมพูนใหดีหรือม่ันคงยิ่งข้ึน เชน การเสริมสรางเอกลักษณของ

ชาติเสริมสรางสัมพันธไมตรีอันดี ใชในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระ

สังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

ความปรองดอง หมายถึง การใหอภัย การออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแตกแยกกัน           

ไมทะเลาะกัน ตกลงกันดวยไมตรีจิต การจัดการความขัดแยงระหวางกลุม ในสังคมท่ีเคยแตกแยก ตอสู 

และปะทะกัน ท้ังในระดับความคิด และในระดับการใชความรุนแรงทางกายภาพ และความไมเปนธรรม

ในสังคม ใชในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
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สังคม หรือ สังคมมนุษย คือ การอยูรวมกันของมนุษยโดยมีลักษณะความสัมพันธ            

ซ่ึงกันและกันหลายรูปแบบ เชน อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ท่ีอยูอาศัย ฯลฯ สําหรับระบบสังคม

ท่ีรวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนนอกเหนือจากมนุษยอาจใชคําวาระบบนิเวศ ซ่ึงมีความหมายเก่ียวกับ

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆ กับสภาพแวดลอม สังคมของมนุษยเกิดจากลุมบุคคลท่ีมีความสนใจ

รวมกันไมวาจะในดานใด.เชน ประเทศ จังหวัด และอ่ืนๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณี     

รวมถึงภาษา การละเลนและอาหารการกินของตนเองในแตละสังคม การท่ีมนุษยรวมกันเปนสังคมนั้น 

ชวยใหมนุษยสามารถสรางและพัฒนาสิ่งตางๆ ใหประสบความสําเร็จได ซ่ึงอาจเปนไปไมไดถาตองทํา

สิ่งนั้นโดยลําพัง ขณะเดียวกันสังคมท่ีพัฒนาหรือกําลังพัฒนาเปนเมืองขนาดใหญ ซ่ึงมีการใช

เทคโนโลยีชวยในการทํางานอยางมากข้ึน ก็อาจสงผลใหประชากรท่ีไมสามารถปรับตัวตาม           

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เกิดความรูสึกโดดเดี่ยวหรือความรูสึกวาตนเองไมมีสวนรวมในสังคมข้ึนมา

ได ใชในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

สันติสุข หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากความสงบ ใชในการเสริมสรางความปรองดอง         

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

สังคมสันติสุข ก็หมายถึง การอยูรวมกันของมนุษยมีความสุขท่ีเกิดจากความสงบ             

ใชในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี หมายถึง พระภิกษุผู มีตําแหนงในการปกครอง         

คณะสงฆ นับตั้งแตผูชวยเจาอาวาสข้ึนไป ในจังหวัดปทุมธานี 

การศึกษา การศึกษาท่ีแทจริงมีจุดเริ่มตนท่ีครอบครัว เม่ือครอบครัวมีความอบอุน         

จะสรางฐานการเรียนรูท่ีถูกตองใหกับเยาวชน คือมีความรู มีความคิด และมีความรัก สวนการศึกษา

ในระบบของรัฐจะตองกําหนดเปาหมายเพ่ือสรางสันติสุข และสันติภาพอยางชัดเจน โดยท่ีผูเรียน

จะตองเรียนรูสิ่งแวดลอมของตน มีความรักตอบุคคล และสิ่งแวดลอม มีจิตใจกวาง และเต็มไปดวย

ความเมตตา มีจิตใจท่ีเปนอิสระจากอํานาจของวัตถุ จากอํานาจของกิเลสและทิฏฐิ  และมีความสามารถ

ทางดานการใชความคิด หรือใชปญญาไดอยางกวางขวางลึกซ้ืง รวมท้ังมีศักยภาพในการพัฒนา

ยกระดับปญญาของตนใหสูง ข้ึนไดเรื่อยๆ ดังนั้น โรงเรียนหรือระบบการศึกษาควรจะสอน

กระบวนการติดตอไปนี้ ใหกับผูเรียน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอยาง         

มีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกวาง คิดลึกซ้ืง คิดไกล กระบวนการคิดตางๆ เหลานี้จะชวยเสริมสรางปญญา

ใหกับมนุษยและเปนพ้ืนฐานสําคัญ สําหรับการสรางสันติสุขและสันติภาพในสังคม 

ศาสนา ศาสนาเปนสถาบันหลักทางสังคมมาตั้งแตอดีต ในสภาวะสังคมปจจุบัน             

ซ่ึงสังคมไทยกําลังเผชิญปญหาท่ีสําคัญอยูหลายเรื่อง จําเปนพัฒนาคนใหมีปญญาหลายๆ ดาน             

เพ่ือชวยกันแกปญหาและพัฒนาสังคมในทางสรางสรรค และเพ่ือมุงหวังใหสันติสุขอยางแทจริง

เกิดข้ึนในสังคม บทบาทท่ีสําคัญของศาสนาในสวนนี้จึงควรเปนการเสริมสรางปญญาใหกับประชาชน 

เปนการชวยเสริมบทบาทหนาท่ีของระบบการศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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การเมือง ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุขใหกับสังคมอีกทางหนึ่ง การเมืองจะตอง

สรางระบบการปกครองบานเมือง ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสวนรวม            

ท่ีเรียกวา ธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ (Good Governance) ข้ึนมาใหได 

กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม เปนองคประกอบท่ีมีความเก่ียวของกับ

ธรรมรัฐ จะเปนสวนท่ีทําใหกระบวนการบริหาร การดําเนินชีวิต การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย 

สามารถกระทําไดดวยความถูกตอง เสมอภาค ยุติธรรม เริ่มตนจากการมีระบบกฎหมายท่ีมี         

ความยุติธรรมตอสังคม และปจเจกบุคคล และจะตองมีผูใชกฎหมายไมวาจะเปนตุลาการ อัยการ 

ตํารวจ ผูใชกฎหมายเหลานี้ จะตองเปนผูมีคุณธรรมและมีความเท่ียงธรรมอยางแทจริง สังคม               

ท่ีทุกคนอยากจะสราง ก็คือสังคมท่ีตองมีกฎหมายท่ีดีรองรับ นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดอีกอยางหนึ่ง

ก็คือ จะตองมีตุลาการท่ีเปนอิสระ ไมติดยึดอยูในผลประโยชนหรืออํานาจ โดยเฉพาะอํานาจ         

ทางการเงินของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

ส่ื อทาง สังคม  ยุคป จจุบัน เปนยุคสั งคมขอ มูลข าวสาร  สิ่ ง ท่ี มีบทบาทสํ า คัญ                    

ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางใหญยิ่ง ก็คือ สื่อทางสังคม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีใหขอมูลขาวสารแก

ประชาชน สื่อทางสังคม ไดแกหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ซ่ึงสวนใหญเปนสื่อบันเทิง โฆษณา 

การศึกษา วัฒนธรรม และในดานอ่ืนๆ ในปจจุบันมีลักษณะการใชสื่อในระบบใหม คือ มัลติมีเดีย       

ซ่ึงเปนการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลายผสมผสานกันเพ่ือเสริมความตองการของคนใหใกลเคียง     

กับความเปนจริงท่ีสามารถสัมผัสกันไดมากข้ึน ระบบมัลติมีเดีย จึงเปนระบบท่ีอยูในความสนใจ      

ของมนุษยเปนอยางมากในสังคมปจจุบัน 

สาราณียธรรม 6 แปลวา ธรรมอันเปนไปเพ่ือความระลึกถึงกันและกัน หมายถึง        

ธรรมอันเปนไปเพ่ือเสริมสรางความรูสึกท่ีดีใหเกิดข้ึนตอกันจนกอเกิดเปนความสามัคคีมีน้ําหนึ่ง        

ใจเดียวกัน ดังนั้น สาราณียธรรม 6 ก็คือ วิธีสรางความสามัคคีนั่นเอง คือ 

เมตตามโนกรรม หมายถึง เปนความรูสึกในจิตใจท่ีมีแตความดีๆ การมองกันในเรื่องดี     

และปรารถนาดีรักและเมตตาตอกัน คิดในสิ่งท่ีสรางสรรค มองดานบวกตอกัน ไมมีความอิจฉา ริษยา         

ไมคิดอคติลําเอียง กอความพยาบาท สรางคามโกธรแคนเคืองกัน ใหโอกาสและใหอภัยตอกันทุกเรื่อง        

ไมวาจะหนักจะเบาแคไหน ความคิดปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข และเขาใจผูอ่ืน ไมเอาความรูสึกนึกคิด

ของตนเปนใหญอยางเดียว มีน้ําใจตอบุคคลอ่ืน เมตตามโนกรรมนี้รวมไปถึงความอดทน อดกลั้น     

ตอความอาฆาตมาดรายบุคคลอ่ืนท่ีมีตอตนเองดวย 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง การใชคําพูด พูดออกมแตคําพูดท่ีดีงาม ดวยความรัก              

ความปรารถนาดี รูจักการพูดใหกําลังใจกันและกัน ในยามท่ีตองพบกับความทุกข ความผิดหวัง             

หรือความเศราหมองตางๆ ไมพูดจาซํ้าเติมกันถากถางในยามท่ีไมมีใคร โดยเฉพาะคูอริ ฝายตรงขาม        

ตองหกลมลง ไมนินทาวารายท้ังตอหนาและลับหลัง แนะนําในสิ่งท่ีดีและมีประโยชน พูดดวย       

ความจริงใจตอบุคคลอ่ืน ไมพูดสอเสียดบุคคลอ่ืนใหเกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ไมดูถูกคนท่ีดอยกวาตนเอง 

และไมพูดใหคนอ่ืนเกิดความเขาใจผิดจนทะเลาะกัน พูดแตสิ่งท่ีเปนประโยชนอยางเดียวเทานั้น 
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เมตตากายกรรม หมายถึง การทําแตในสิ่งท่ีเปนความดีตอกัน ชวยเหลือสงเสริมกัน

ทางดานกําลังกาย มีความออนนอมถอมตน รูจักสัมมาคารวะ ไมเบียดเบียน หรือรังแกกัน ไมทําราย          

ใหไดรับความทุกขเวทนา ทําแตในสิ่งท่ีถูกตองตอกันอยูเสมอๆ มีความเสียสละตอผูอ่ืน ชวยเหลือ

ขวนขวายการงานในสิ่งท่ีตนเองจะสามารถกระทําได มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนอยูทุกอยาง รูจักปกปอง

และชวยเหลือบุคคลอ่ืนเม่ือประสบภัย ดํารงตนอยูในศีลธรรม มีความสํารวมระวังในอกุศลกรรม 

ความไมดีท้ังหลายทางกาย และไมใชกําลังเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความทุกขเดือดรอน ไมวาดวย

วิธีการใดๆ 

สาธารณโภคี หมายถึง การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความยุติธรรม ไมเอารัด        

เอาเปรียบกัน ชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตน และมีความเสมอภาคตอกัน 

เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกันอยูเสมอ รูจักแบงปน บริจาคชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม เสียสละ

ประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม เพ่ือความผาสุกของคนหมูมากในประเทศ 

สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ              

อยางเดียวกันอยางเครงครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ไมกาวกายหนาท่ีกัน ไมอางอํานาจ

ของตนขมเหงรักแกผูอ่ืน ไมถืออภิสิทธิ์ใดๆ ท้ังปวง มีความเคารพตอกฎหมาย ระเบียบวินัย มีความ

เกรงอกเกรงใจ และใหเกียรติตอกัน ไมทํากระทําการลวงละเมิดสิทธิ อันเปนของผูอ่ืน ไมวาจะ       

เปนเรื่องใดๆ ก็ตาม 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเปนอยางเดียวกัน คิดในสิ่ง ท่ีตรงกัน              

ปรับมุมมองท่ีตางกลับมาใหตรงกันดวย การยอมรับในเหตุผล พูดจาหาขอสรุปตรงกัน รูจักแสวงหา

จุดรวม และสงวนจุดตาง ไมถือเอาความคิดของตนเปนใหญแตเพียงฝายเดียว ยอมรับฟงความคิด

ของผูอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอบานเมือง จะทําอะไรก็ควรปรึกษาหารือผูท่ีอยูรวมกัน ใชเหตุผลรวมกัน 

เพ่ือประโยชนของสวนรวมอยางแทจริง 

หลักความถูกตอง กลาวคือ ผูนําหรือผูปกครอง/ผูบริหารหมูคณะทุกระดับ พึงปฏิบัติตน

ใหถูกตองตามหลัก “ธรรม” และเวนขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 

หลักความเหมาะสม รูจัดยึดหยุน ผอนหนัก ผอนเบา โดยไมเสียหลักการ โดยอาศัย

หลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเปนผูรูจักบุคคล รูจักฐานะ

ของตน รูจักประชุมชน รูจักกาลเวลาท่ีเหมาะสม และรูจักประมาณในการบริโภค ใชสอยทรัพย 

ตลอดท้ังงบประมาณของแผนดินใหไดประโยชนคุมคา ไมสูญเปลา ฯลฯ เปนตน 

หลักความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ดวยธรรมปฏิบัติดังกลาว และ/หรือ การบริหารจัดการ 

ตลอดท้ังการบริหารราชการแผนดิน ดวยจิตใจ ซ่ือ มือสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได 

หลักความยุติธรรม กลาวคือ ปฏิบัติตอผู อ่ืนดวยความเท่ียงธรรม ตามหลักนิติรัฐ       

นิติธรรม ชื่อวา “ยุติธรรม” ใหเสมอหนากัน ไมเลือกปฏิบัติดวยความลําเอียง หรือ อคติ  
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หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ) คือ ปฏิบัติตอดวยกันเมตตาพรหม

วิหาร ปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนเปนสุข กรุณา พรหมวิหาร ปรารถนาท่ีจะใหผูท่ีมีทุกขใหพนทุกข มุทิตา

พรหมวิหาร พลอยยินดีท่ีผู อ่ืนไดดีมีสุข ไมอิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหารมีใจมัธยัสถ       

เปนกลางวางเฉย เม่ือผู อ่ืนถึงซ่ึงความทุกขหรือความวิบัติ อันเราชวยอะไรมิได และไมดูถูก          

เหยียดหยามซํ้าเติม 

หลักความเสียสละ ผูนําคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เปนผูมีอํานาจเหนือผูอ่ืน     

พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ดวยความเสียสละความสุขสวนตน และสละความเห็นแกตัว เพ่ือประโยชนสุข

ของหมูคณะ และ/หรือ เพ่ือประเทศชาติและประชาโดยสวนรวม 

1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

  1) ทําใหทราบถึงสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในการเสริมสรางความปรองดอง

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

  2) ทําใหทราบถึงองคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                  

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

   3) ทําใหทราบถึงรูปแบบในการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม    

สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

 
 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี “ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาแนวคิด ทฤษฎี และไดทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใชศึกษา ดังนี้ 

2.1 ทฤษฏเีก่ียวกับการปรองดอง 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปรองดอง 
2.3 แนวคิดเรื่องสันติสุข 

2.4 หลักธรรมสาราณียธรรม 6 
2.5 บริบทเรื่องท่ีวิจัย 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรองดอง 

ปรองดอง1 หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตกลงกันดวย                
ความไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยไมตรีจิต 

การปรองดอง2 (reconciliation) หมายถึง การจัดการความขัดแยงระหวางกลุมในสังคม         
ท่ีเคยแตกแยก ตอสู และปะทะกัน ท้ังในระดับความคิด และในระดับการใชความรุนแรงทางกายภาพ       

ในการตกลงเพ่ือเขาสูการเจรจาสันติภาพ (peace talk) ระหวางกลุมตางๆ โดยไมใชความรุนแรง 
และทําการสรางองคกร หรือสถาบันท่ีเปนประชาธิปไตยในการเขามาชวยปรองดองและตอรอง
อํานาจระหวางกลุมตางๆ ในท่ีนี้อาจจะรวมถึงการใชมาตรการออกกฎหมายนิรโทษกรรม              
เพ่ือเปนเครื่องมือเยียวยาความเสียหายโดยเริ่มจากการแสวงหาความจริงในอดีต สาเหตุ             
ความไมเปนธรรมในสังคม การชวยเหลือเยียวยาผู ไดรับความเดือดรอนจากความขัดแยง               

การแสวงหาขอเท็จจริงของความคิด แตไมหาคนผิด และการจัดสรรอํานาจใหมระหวางกลุมตางๆ     
ในสังคมใหสามารถอยูรวมกันได แตควรระลึกดวยวาการใชกฎหมายนิรโทษกรรมแตเพียงอยางเดียว 
ไมสามารถนําไปสูการปรองดองอยางแทจริงได การปรองดองจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือตนตอของ       
ความขัดแยงในสังคมไดรับการแกไข การจะเริ่มแกไขได ก็โดยการพิสูจนทราบ บันทึก และชี้แจง
ขอเท็จจริงในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เพราะสังคมมีสิทธิในการเขาถึงความจริง การรับทราบความจริง     

จึงจะนํามาสูความเขาใจ การใหอภัย และเม่ือนั้นการปรองดอง จึงจะเกิดข้ึนได 
  
 

1 สํานักราชบัณฑิตยสภา, “ปรองดอง (6 กรกฎาคม 2553)”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 
http://www.oryin.go.th, [5 พฤศจิกายน 2561].  

2 วิกิพีเดีย, “การปรองดอง”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://th.wikipefia.org/wiki [2 ธันวาคม 2561]. 
 

http://www.oryin.go.th/
https://th.wikipefia.org/wiki
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สถาบันสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสากล (International Institute for 

Democracy and Electoral Assistancd: IDEA) ไดกลาวถึงกระบวนการปรองดองใน 3 ข้ันตอน3ไวดังนี้ 

1. การตกลงท่ีจะอยูรวมกันโดยไมใชความรุนแรง เพ่ือหยุดยั้งการมีชีวิตอยูภายใต

ความกลัว 

2. เม่ือความกลัวหมดไป ใหทําการสรางความเชื่อม่ันและความเชื่อใจ (confidence 

and trust) 

3. การสรางสังคมท่ีเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน (empathy)  

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติจะพบวาไมมีการปรองดองในท่ีใดไมเก่ียวกับ “การเมือง” และ

แทบจะไมมีการปรองดองในท่ีใดไมมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน ในประเทศแอฟริกาใต        

ท่ีเคยเกิดสงครามกลางเมืองและการฆาลางเผาพันธุ  ไดทําการสรางกระบวนการปรองดอง            

การเลือกตั้งท่ีไดเนลสัน แมนเดลา ข้ึนมาเปนประธานาธิบดี แมจะไดคะแนนเสียงจากคนดํา         

อยางทวมทน แตเนลสัน แมนเดลา ถือวา ตนเปนประธานาธิบดีของคนแอฟริกาใตท้ังประเทศ            

ไมวาคนดําหรือคนขาว มาเปนรองประธานาธิบดีในคณะรัฐบาลแหงชาติ เพ่ือเปดกระบวนการ

ปรองดอง การสืบคนหาความจริง การเยียวยา การนิโทษกรรม และการเจรจากับกลุมตางๆ            

อีกหลายครั้ง การสรางประบวนการปรองดอง จึงตองใชเวลานานและความอดทนตอความเห็น          

ท่ีแตกตางอยางมาก 

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางในประเทศพมา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจและทาเรือน้ําลึกทวาย    

ในชวงป 2008 เปนตนมา ไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหผลประโยชนจํานวนมหาศาลเขาสูประเทศ 

ความขัดแยงระหวางรัฐบาลทหารพมากัลปชนกลุมนอยจึงเบาบางลง เพราะถนนในการเขาถึงพ้ืนท่ี

ทวายจําเปนตองตัดผานเขตการปกครองของชนกลุมนอย ทําใหรัฐบาลเปดกระบวนการเจรจา

สันติภาพกับชนกลุมนอยตางๆ เพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชนรวมกันทางเศรษฐกิจ 

จะเห็นไดวา กระบวนการสรางความปรองดองนั้นวางอยูบนกรอบความคิดทางการเมือง

พ้ืนฐานสามประการ  

ประการแรก คือ การยึดหลักนิติธรรม (rule of law) เพราะแมกระบวนการปรองดอง    

จะพยายามไกลเกลี่ย และมีการรอมชอมระหวางคูขัดแยง แตความจริงทางการเมืองและความถูก-ผิด 

ภายใตกรอบของกฎหมายก็ยังคงตองดํารงอยู และมีการตัดสินไปตามกระบวนการปกติ เพ่ือกอ        

ใหเกิดความเปนธรรม แตความเปนธรรมท่ีวานี้ ตั้งอยูภายใตแนวคิดความยุติธรรมในชวงเปลี่ยนผาน 

ประการท่ีสอง คือ การสรางความไววางใจทางการเมือง (political trust) ระหวาง      

คูขัดแยง 

ประการท่ีสุดทาย คือ การสรางศักยภาพ (capability) ใหแกสถาบันการเมือง             

ท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการเพ่ือกอสรางความสัมพันธทางการเมืองท่ีดีระหวางคูขัดแยง 
 

 
3 อางแลว 
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ในการนําหลักการและกระบวนการปรองดองใชในสังคมไทย ตองไมลืมวาการปรองดอง      

มีความสัมพันธระบบการเมือง โครงสรางทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมอยางใกลชิด                

ไมมีกระบวนการปรองดองใดท่ีแยกตัวออกจากเศรษฐกิจและการเมือง และตองคํานึงวาความขัดแยง         

ท่ีมีมาเปนเวลายาวนาน ไมสามารถจัดการไดภายในระยะเวลาอันสั้น แตจําเปนตองใชกระบวนการ      

ท่ีกินเวลาในการปดเจรจาระหวางกลุมตางๆ และใชกลไกชวยเหลือเยียวยาจนทุกกลุมในสังคม

สามารถกลับมาดํารงอยูรวมกันไดดวยความอดทนตอความหลากหลาย และท่ีสําคัญท่ีสุด              

การปรองดองท่ีแทจริงอาจทําไดโดยใชความรุนแรงและกําลังบังคับ มิอาจเกิดข้ึนไดดวยวาทกรรม       

ท่ีปราศจากสํานึกในความผิด และการสรุปบทเรียนแหงความผิดพลาดท่ีจะไมกระทําตอกันอีก        

การปรองดองจะสําเร็จไดก็ตองเริ่มดวยการชําระประวัติศาสตร ใหขอเท็จจริงปรากฏ ไมใชการทําให

ความจริงหายไป 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปรองดอง 

การปรองดองดวยการยึดถือและปฏิบัติตามธรรมะ 4 ประการ4 

 1. ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความคิดเห็นในสิ่งเดียวกันตรงกัน หรือเสมอกัน 

 2. สีลสามัญญตา คือ การมีศีล หรือขอวัตรปฏิบัติเทากันหรือเสมอกัน 

 3. ปรโตโฆษะ คือ การฟงคนอ่ืนไมถือความคิดเห็นของตนเปนใหญเพียงฝายเดียว 

 4. กัลยาณมิตตตา คือกการมีคนดีเปนเพ่ือนหรือการมีเพ่ือนท่ีคอยแนะนําอะไรผิด

อะไรถูก อะไรควร อะไรไมควร 

ปรองดองสมานฉันท มี 6 หลัก5 

มีขอปฏิบัติอันเปนธรรม สําหรับผูนําหมูชนทุกระดับ ใหปกครอง บริหารหมูคณะ         

ใหถึงความเจริญ สันติสุข และนําไปสูความปรองดองสมานฉันทไดสําเร็จ และเจริญข้ึนได             

ดวยหลักการปกครอง/การบริหารท่ีดีอีก 6 ประการ ดังตอไปนี้ 

  1. หลักความถูกตอง กลาวคือ ผูนําหรือผูปกครอง/ผูบริหารหมูคณะทุกระดับ          

พึงปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก “ธรรม” และเวนขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 

  2. หลักความเหมาะสม รูจัดยึดหยุน ผอนหนัก ผอนเบา โดยไมเสียหลักการ          

โดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเปนผูรูจักบุคคล 

รูจักฐานะของตน รูจักประชุมชน รูจักกาลเวลาท่ีเหมาะสม และรูจักประมาณในการบริโภค            

ใชสอยทรัพย ตลอดท้ังงบประมาณของแผนดินใหไดประโยชนคุมคา ไมสูญเปลา ฯลฯ เปนตน 

  3. หลักความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ดวยธรรมปฏิบัติดังกลาว และ/หรือ            

การบริหารจัดการ ตลอดท้ังการบริหารราชการแผนดิน ดวยจิตใจ ซ่ือ มือสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได 

 
4สามารถ มังสัง, “การปรองดอง: การคิดเห็นตรงขาม”, ผูจัดการ, (25 ธันวาคม 2557): 2.   
5พระราชญาณวิสิฐ (หลวงปา). “6 หลัก ปรองดองสมานฉันท”, กรมประชาสัมพันธ, ฉบับท่ี 1       

(14 ธันวาคม 2559): 1.  
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  4. หลักความยุติธรรม กลาวคือ ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเท่ียงธรรม ตามหลัก     

นิติรัฐ นิติธรรม ชื่อวา “ยุติธรรม” ใหเสมอหนากัน ไมเลือกปฏิบัติดวยความลําเอียง หรือ อคติ 4 

  5. หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยูของผูใหญ) คือ ปฏิบัติตอดวยกัน

เมตตาพรหมวิหาร ปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนเปนสุข กรุณา พรหมวิหาร ปรารถนาท่ีจะใหผูท่ีมีทุกข        

ใหพนทุกข มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีท่ีผูอ่ืนไดดีมีสุข ไมอิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร 

มีใจมัธยัสถเปนกลาง วางเฉย เม่ือผู อ่ืนถึงซ่ึงความทุกขหรือความวิบัติ อันเราชวยอะไรมิได              

และไมดูถูก เหยียด ซํ้าเติม 

  6. หลักความเสียสละ ผูนําคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เปนผูมีอํานาจ        

เหนือผู อ่ืน พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ดวยความเสียสละความสุขสวนตน และสละความเห็นแกตัว         

เพ่ือประโยชนสุขของหมูคณะ และ/หรือ เพ่ือประเทศชาติและประชาโดยสวนรวม 
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6 หลัก ปรองดองสมานฉันท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2.1 แสดง 6 หลัก ปรองดองสมานฉันท6 

 

    
 

6 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสาคร, 6 หลัก ปรองดองสมานฉันท, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://pr.prd.go.th/samutsakhon, [15 พฤศจิกายน 2561]. 
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http://pr.prd.go.th/samutsakhon
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แนวคิดเกี่ยวกับการปรองดอง 

ความหมายของปรองดอง7 อาจจะมองในแงมุมเชิงทฤษฏีและแนวทางการปฏิบัติ          

โดยในแงมุมทฤษฏีนั้น การปรองดองไดแก กระบวนการตางๆ ท่ีปองกันแกไขไมใหความขัดแยง      

เกิดข้ึนมาใหมอีกครั้ง โดยการสรางสันติภาพ หยุดยั้งวงจรความรุนแรง และสรางสถาบันท่ีเปน

ประชาธิปไตยใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง แตในสวนของแนวทางการปฏิบัตินั้น เปนท่ียอมรับวาอาจ     

ไมงายนัก ท่ีจะสามารถทําตามแนวคิดเชิงทฤษฏีของการปรองดอง เนื่องจากการปรองดองไมใช      

การกระทําท่ีจะสามารถแยกออกจากสังคมท่ีมีปญหาความขัดแยงและความหวาดกลัวอยางรุนแรง

ออกไปได การปรองดองไมใชเหตุการณท่ีเกิดข้ึน แตเปนกระบวนการท่ียากลําบาก ยาวนาน          

คาดเดาไมได และเก่ียวของกับการวางแผน ชั้นตอนและวิธีการตางๆ ท่ีหลากหลาย และตองมี        

การกระทําอยางตอเนื่อง เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เชน การมีสันติธรรมแทนท่ีจะ          

แกแคนการจัดการความทรงจํารวมกัน และสรางการอธิบายจากมุมมองตางๆ ของคูขัดแยง          

อยางเทาเทียมกัน 

การสรางความปรองดอง เปนกระบวนการท่ีนําไปสูการลดความเกลียดชังแตกแยก      

และสรางความไววางใจเพ่ือฟนคืนความสัมพันธระหวางกลุมคนท่ีเคยขัดแยงรุนแรง โดยผาน         

การแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําในอดีต การยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน การเมตตาใหอภัย 

ตลอดจน การมองภาพอนาคตของสังคมรวมกัน  

นอกจากนี้  มีนักวิชาการท่ีใหความหมายของกระบวนการสรางความปรองดอง              

ในอีกแงมุมคือ กระบวนการเยียวยาบาดแผลของท้ังผูกระทําและผูกระทําภายหลังเหตุการณ      

ความรุนแรง และเปนการยุติความสัมพันธดานลบตอกัน ไมนําไปสูความเปนศัตรู ในหลักการแลว

บุคคลท่ีสามเทานั้นท่ีสามารถสรางความสัมพันธระหวางผูกระทําและผูกระทําได ท้ังนี้ ผูกระทํา

สามารถใหอภัย หรือเรียกรองใหผูกระทําผิดชดใช ไดรับการลงโทษ หรือแมแตการลางแคน สําหรับ

ผูกระทําผิดอาจจะยอมรับผิด หรือถูกลงโทษจากผูกระทําก็เปนได 

หลักการสรางความปรองดองประกอบดวยหลักการ8 ดังตอไปนี้ 

1) การสานเสวนาเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับการนําไปสูการสรางความปรองดอง         

การสานเสวนาท่ีแทจริงเกิดข้ึนไดเม่ือคูกรณีมารวมกันสนทนาเพ่ือนําไปสูขอตกลง โดยตองเปน         

การเปลี่ยนแปลง มุมมอง ความรูสึกโกรธ เกลียดท่ีมีตอกัน การสานเสวนาท่ีแทจริงถึงจะนําไปสู       

การสรางความปรองดองได โดยจะตองมีการวิเคราะหความขัดแยงและปฏิสัมพันธระหวางกัน        

เพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 

 
 

7  สุเทพ เอ่ียมคง, “แนวคิดและกระบวนการสรางความปรองดอง”, มติชน, (15 ตุลาคม 2557): 3 
8  อางแลว. 
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2) เนนหรือจัดการกับอารมณและความรูสึกของคน การเปดเผยอารมณความรูสึก     

ของตนเอง สามารถท่ีจะเยียวยาอดีตและความเจ็บปวดในปจจุบันได และแงมุมของความยุติธรรม            

ท่ีสําคัญมาก คือ การเยียวยาความรูสึกของคนท่ีเจ็บปวด 

กระบวนการ (Process)  ท่ีจะจัดการกับคนท่ี เกลียดชัง กันได  มาพูดคุยกัน                

เพ่ือขับเคลื่อนการอยูรวมกันไปสูอนาคต ดังนั้น การเตรียมการเพ่ือนํามาสูกระบวนการพูดคุย          

จึงมีความสําคัญมาก และทําใหเกิดการเขาใจในความเจ็บปวดของแตละฝาย โดยตองการพ้ืนท่ี

ปลอดภัยสําหรับคูกรณีในการเลาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนสําหรับการเยียวยาความรูสึกทางจิตใจ รวมถึง    

การยอมรับความจริงแทนหนทางการตอสู กัน เชน กรณีแอฟริกาใต เกิดการยอมรับผูแทน             

ของแตละฝาย ยอมรับตัวตนซ่ึงกันและกัน และยอมรับอดีตท่ีเกิดข้ึน เชน กระบวนการ                 

ของคณะกรรมการแสวงหาขอเท็จจริงและสรางความปรองดองในแอฟริกาใต มีเปาหมายเพ่ือเยียวยา

ความหวงกังวลของเหยื่อรวมถึงสังคมดวย เปาหมายไมใชเพ่ือลงโทษผูกระทํา แตเพ่ือทําให             

คนในสังคมอยูรวมกันได 

3) ความปรองดองเกิดข้ึนไดเม่ือความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง    

เชน การอพยพผูลี้ภัยกลับประเทศบอสเนียจะเกิดข้ึนไมไดเลย ถาพวกเขาไมรูสึกปลอดภัยและม่ันคง

ในการไปอยูรวมกับศัตรู การใหอภัยเปนสิ่งจําเปนแตจะเกิดข้ึนไมไดเลย ถาความตองการของมนุษย

ถูกละเลย หรือในกรณีอิสราเอลกับปาเลสไตนท่ีจะไมเกิดความปรองดอง ถาไมเกิดการยอมรับในการ

ดํารงอยูในอัตลักษณของชนกลุมนอยชาวอาหรับ 

4) ศาสนาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญมากในการแกไขความขัดแยง ในการเยียวยา

ความรูสึกของผูคน การสรางความสัมพันธท่ีแตกราวข้ึนมาใหมตองการมากกวาเครื่องมือในการ

เจรจา ไกลเกลี่ย ท่ีเพียงแตคนหาความตองการและความตองการท่ีแทจริงเทานั้น แตตองใช

สัญลักษณและพิธีกรรม กลาวคือ ใชท้ังความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมในการสรางความปรองดอง 

5) การสรางความปรองดองจําเปนมากท่ีตองใชแนวทางท่ีหลากหลาย ท้ังดาน

จิตใจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและการเมือง การเจรจาเพียงอยางเดียวไมสามารถนําไปสู        

การสรางสันติภาพได  แตตองสรางกิจกรรมรวมกันในภารประชาสังคมดวย การสรางความปรองดอง

จะตองประสบความสําเร็จ ถาไดรับความรวมมือจากท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ท่ีสําคัญมาก      

คือ ผูนําท่ีไดรับการยอมรับจากคูกรณี เชน เนลสัน แมนเดลลา ท่ีเปลี่ยนความคิดของคนผิวดํา                 

ในแอฟริกาใตใหหันมาสนับสนุนการสรางความปรองดอง 

6) การสรางความปรองดองเนนท่ีหัวใจ (Heart) และความคิด (Head) การเนน   

ท่ีความคิด คือ การกําหนดเปาหมายของการพูดคุย และทําใหการพูดคุยดําเนินตอไปในทิศทาง           

ท่ีควรจะเปนสวนการเนนท่ีหัวใจ คือ เปนการพูดคุยกันถึงอารมณ ความรูสึกท่ีอยูลึกในใจ 

7) คํานึงถึงวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในกระบวนการสรางความปรองดอง            

โดยไมเนนท่ีการรับ หรือนําเขาวิธีการและกฎหมายแตของประเทศตะวันตกแตตองปรับใช             

ใหเหมาะสมกับสภาพสังคม 
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8) การใหอภัยมีความแตกตางกันออกไปในแตละสังคม วัฒนธรรมของแตละสังคม        

มีความแตกตางกันออกไป ไมควรยึดติดแตเพียงรูปแบบเดียว แตละวัฒนธรรมก็มีมุมมอง                   

ตอการใหอภัยและการสรางความปรองดองท่ีแตกตางกันออกไป 

9) ความยุติธรรมแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการสรางความปรองดอง ท่ีเนนการสราง

ความสัมพันธกลับคืนมาระหวางคูกรณี หรือความยุติธรรมแบบมุงแกแคน ท่ีเนนลงโทษผูกระทําผิด 

เนื่องจากเหยื่อมีความตองการใหลงโทษผูกระทําผิด จึงเปนสิ่งท่ีทาทายท้ังนักปฏิบัติและนักวิชาการ      

ในการจะเลือกใชความยุติธรรมแบบไหนภายหลังจากเกิดเหตุการณความรุนแรง แมคําตอบ          

ของความยุติธรรมไมไดอยู ท่ีการยอมคืนดีเสมอไป แตอยางไรนั้น แนวทางหนึ่งท่ีนักสันติวิธี               

มักใชอยางกวางขวางเพ่ือจัดการกับปญหาความขัดแยงท่ีรุนแรงในสังคมไดอีกรูปแบบหนึ่ง               

คือ ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผาน 

สรุปไดวา การปรองดอง หมายถึง การออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน 

ตกลงกันดวยความไกลเกลี่ย ตกลงกันดวยไมตรีจิต และการจัดการความขัดแยงระกวางกลุมในสังคม    

ท่ีเคยแตกแยก ตอสู ปะทะกัน ท้ังในระดับความคิด และในระดับการใชความรุนแรงทางกายภาพ       

ในการตกลงเพ่ือเขาสูการเจรจาสันติภาพ (peace talk) ระหวางกลุมตางๆ โดยไมใชความรุนแรง 

และทําการสรางองคการ หรือสถาบันท่ีเปนประชาธิปไตยในการเขามาชวยการปรองดองและตอรอง

อํานาจระหวางกลุมตางๆ การปรองดอง ยึดถือและปฺฏิบัติดวยธรรมะ 4 ประการ 1) ทิฏฐิสามัญญตา            

2) สีลสามัญญตา 3) ปรโตโฆษะ 4) กัลปยาณมัตตตา และการปรองดองมี 6 หลัก 1) หลักความถูก

ตอง 2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) หลักความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม          

6) หลักความเสียสละ 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงแนวคิดการปรองดอง 
 

 

         นักวิชาการหรือแหลงขอมูล                 แนวคิดหลัก 
 

สํานักราชบัณฑิตยสภา,                            การปรองดอง หมายถึง การออมชอม ประนีประนอม 

(2553, หนา 1)                                    ยอมกันไมแกงแยงกัน ตกลงกันดวยความไกลเกลี่ย       

    ตกลงกันดวยไมตรีจิต การปรองดองวิกิพีเดีย     

    ปรองดอง หมายถึง การจัดการความขัดแยงระหวาง        

    กลุมในสังคมท่ีเคยแตกแยก ตอสู และปะทะกันใน  

    ระดับความคิดและในระดับการใชความรุนแรงทาง  

    กายในการตกลง เพ่ือเขาสูการเจรจาสันติภาพ  

    (peace talk) ระหวางกลุมตางๆ โดยไมใชความ    

    รุนแรง ทําการสรางองคกร หรือสถาบันท่ีเปน 

    ประชาธิปไตย 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงแนวคิดการปรองดอง (ตอ) 
 

 

         นักวิชาการหรือแหลงขอมูล                 แนวคิดหลัก 
 

สามารถ มังสัง, การปรองดอง ดวยการยึดถือและปฏิบัติตามธรรมะ  
(2557, หนา 2). 4 ประการ คือ 1) ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความ

คิด เห็ น ในสิ่ ง เ ดี ย ว กันตรง กัน  หรื อ เสมอ กัน                
2) สีลสมัญญตา คือ การมีศีล หรือขอวัตรปฏิบัติ
เทากันหรือเสมอกัน 3) ปรโตโฆษะ คือ การฟงคน
อ่ืนไม ถือความคิด เห็นของตนเปน ใหญ เ พีย ง         
ฝายเดียว 4) กัลปยาณมิตตตา คือ การมีคนดี       
เปนเพ่ือนหรือการมีเพ่ือนท่ีคอยแนะนําอะไรผิด 
อะไรถูก อะไรควร อะไรไมควร 

พระราชญาณวิสิฐ,                ปรองสมานฉันท มี 6 หลัก 1) หลักความถูกตอง
(2559,หนา 1).         2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 

      4) หลกัความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม   
                                                          6) หลักความเสียสละ 
วิโรจน เปาอินทร,                                     หลักการสรางความปรองดอง ประกอบดวย                       
(2558, หนา 2 – 4).                                หลักการตางๆ ดังนี้ 
           1. การสานเสวนาเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับ 
                                                          การนําไปสูการสรางความปรองดอง 
           2. เนนหรือจัดการกับอารมณและความรูสึกของคน 
           3. ความปรองดองเกิดข้ึนไดเม่ือความตองการ 
           ของมนุษยไดรับการตอบสนอง 
           4. ศาสนาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญมากในการแกไข 
           ความขัดแยง 
           5. การสรางความปรองดองจําเปนมากท่ีตองใช 
           แนวทางท่ีหลากหลาย 
           6. การสรางความปรองดองเนนท่ีหัวใจ 
           7. คํานึงถึงวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในกระบวน 
           การสรางความปรองดอง 
           8. การใหอภัยมีความแตกตางกันออกไปใน 
           แตละสังคม  
           9. ความยุติธรรมแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ 
           การปรองดอง 
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ข้ันตอนและกระบวนการตางๆ ของการปรองดอง 

ศาสตราจารยวิชาสังคมวิทยาและสังคมวิทยากฎหมายจากมหาวิทยาลัยกฎหมาย 

Leuven ไดเสนอข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการปรองดองไว 3 ข้ันตอน แตก็อธิบายวา กระบวนการ

ตางๆ ของการปรองดองอาจไมไดดําเนินการในลักษณะข้ันตอนเชนนี้ ท้ังหมด เพราะแตละ

สถานการณ ความขัดแยง อาจจะใชข้ันตอนการปรองดองท่ีแตกตางกันได9 ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 หยุดใชความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความหวาดกลัว (Replacing Fear by 

Non-violent Coexistence) 

ท้ังนี้  เ พ่ือท่ีจะขจัดความเกลียดชัง ความเคียดแคน และความทรงจําท่ีเจ็บปวด             

โดยข้ันตอนแรกสุดของการเดินทางสูความปรองดอง คือ จะตองหยุดใชความรุนแรงทุกรูปแบบ  

ข้ันตอนท่ี 2 การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจ (Building Confidence and Trust) 

หลังจากท่ีไดหยุดการใชความรุนแรงแลว รัฐบาลจะตองสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจในสังคม 

ใหกลับคืนมา ท้ังนี้ ท้ังคูขัดแยง เหยื่อ และผูไดรับผลกระทบกับความขัดแยงทางการเมืองจะตอง

สรางความไววางใจ โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน 

ข้ันตอนท่ี 3 เอาใจเขามาใสใจเรา (Towards Empathy) การเอาใจเขามาใสใจเรา คือ 

การเขาใจถึงสาเหตุของความขัดแยงจากมุมมองของฝายตรงขาม โดยเหยื่อยินดีท่ีจะรับฟงเหตุผล           

ของผูกระทําผิด และผูกระทําผิดก็พรอมท่ีจะรับรูความรูสึกเจ็บปวดของเหยื่อ เพ่ือหยุดยั้ง           

ความเกลียดชังและการแกแคนตอกัน 

กระบวนการและเครื่องมือในการสรางความปรองดอง 

กระบวนการสรางความปรองดองของคนในขาติและสังคมอาจจะอาศัยวิธีการอยางใด      

อยางหนึ่ง หรือผสมผสานวิธีการก็ได ข้ึนอยูกับสภาพปญหาและบริบททางวัฒนธรรมของแตละสังคม           

โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญ ก็คือ การสรางสังคมท่ีคนเห็นตาง แตสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 

(Peaceful Coexistence) 

เครื่องมือในการสรางความปรองดอง เพ่ือใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติ เกิดความ

ไววางใจ การเอาใจเขามาใสใจเรา และการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย (A Culture of Democracy) 

ประกอบไปดวยการเยียวยาทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท (Restorative 

Justice) และการเลาความจริง (Truth-telling) และการชดเชย (Reparation)10 

 

 

 

 

    

9 อางแลว 
10กรมการปกครอง, การสรางความปรองดองสมานฉันทในระดับพ้ืนท่ี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:       

https://multi.dopa.go.th, (2 พฤศจิกายน 2561). 
 

 

https://multi.dopa.go.th/
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การเยียวยาทางจิตใจ (Healing)  นักจิตวิทยาชาวแอฟริกาใต ไดกลาวไววา เม่ือเกิด

ความรุนแรง อันเนื่องมาจากความขัดแยง เชน การเหยียดสีผิว การละเมิดสิทธิมนุษยชน นั้น 

นอกจากผูเสียหายจะไดรับความเสียหายทางรางกาย เชน การไดรับบาดเจ็บแลว ผูเสียหายยังอาจ

ไดรับความเสียหายทางจิตใจดวย เชน ความตึงเครียด ความรูสึกเจ็บปวดกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

ตลอดจนความรูสึกวาตนเองไมใชสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การเยียวยาผูเสียหา จึงไมใชเปนแตเพียง

การเยียวยาเฉพาะสุขภาพกายของผูเสียหายเพียงอยางเดียว หากแตตองมีการเยียวยาสุขภาพจิต    

ของผูเสียหาย และทําใหผูเสียหายไดมีสถานะ ความเปนอยูในสังคมท่ีดีดังเดิมดวย          

สวนปญหาท่ีวา ผูเสียหายจะตองไดรับการเยียวยาอะไร หรืออยางไรบางนั้น ก็ข้ึนอยู     

กับความจําเปนของแตละบุคคล สภาพทางการเมือง วัฒนธรรม และเหตุการณอันทําใหเกิด         

ความทรงจําท่ีเจ็บปวดแกผูเสียหายดวย ท้ังนี้ หลักสําคัญในการเยียวยาผูเสียหาย ไดแก 

1) การทําความเขาใจกับบริบทของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (Understanding context) 

การทําความเขาใจกับบริบทของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนกระบวนการแรก ท่ีสําคัญในการกําหนด

แผนการเยียวยาผูเสียหายวาจะเยียวยาผูเสียหายไดอยางไร โดยการกําหนดแผนการเยียวยา

ผู เสียหายจะตองสอดคลองกับความตองการของผู เสียหายท่ีไดรับความเสียหายในชวงท่ี              

เกิดเหตุการณความขัดแยง และจะตองสอดคลองกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมดวย 

2) การใชทรัพยากรทองถิ่น (Use Local Resources) 

การเยียวยาควบคูกับการสรางสิ่งใหมรวมกัน (Link Healing with wider Reconstruction 

Efforts) การหาความจริง การยอมรับผิดและความยุติธรรม ไมสามารถแยกออกจากกระบวนการ

เยียวยาผูเสียหายได การนําผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมก็เปนสิ่งสําคัญ เพ่ือไมใหเหยื่อ     

รูสึกวาไดรับความไมเปนธรรมดํารงอยู 

การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice)  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท11 เปนกระบวนการยุติธรรมท่ีไมไดมุงเนนเพียงการ

เยียวยาผูเสียหาย และการลงโทษผูกระทําความผิดแตเพียงอยางเดียว หากแตเปนกระบวนการ

ยุติธรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเสียหาย และผูกระทําความผิดไดเขามามีสวนรวมโดยการพูดคุยกัน          

เพ่ือวิเคราะหวาอะไร คือขอเท็จจริง อะไร คือสาเหตุแหงการกระทําความผิด และเปนกระบวนการ     

ท่ีทําใหผูกระทําความผิดกับผู เสียหายมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน ผูกระทําผิดเกิดความรูสึก 

“รับผิดชอบ” กับสิ่งท่ีตนเองทําและตกลงกันวาจะเยียวยาผูเสียหายอยางไร ตลอดจนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูกระทําความผิดแลว ทําใหผูกระทําความผิดกลับคืนสูสังคมได 

ขอดีของการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ไดแก กระบวนการยุติธรรมดังกลาว 

สรางการเรียนรูใหแคนในสังคม โดยตางฝายตางเขาใจกัน และเปนกระบวนการยุติธรรมท่ีมีลักษณะ

เปนการเจรจาซ่ึงเปดโอกาสใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดเขามามีสวนรวม 

 

11 อางแลว 
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อยางไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมดังกลาว ก็มีขอเสีย คือ เนื่องดวยในการใช

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท อาจเกิดความไมเปนธรรม หรืออํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน              

ในกระบวนการพูดคุยระหวางคูกรณีได ไมวาจะเปนตัวแปรดานเพศ อายุ หรือสถานะทางสังคม 

การเลาความจริง (Truth-telling) 

กระบวนการสรางความปรองดองท่ีพบไดมากในชวงไมก่ีปท่ีผานมา ก็คือ การจัดต้ัง

คณะกรรมการคนหาความจริง เพ่ือทําหนาท่ีคนหาความจริง ขอดีของการตั้งคณะกรรมการคนหา

ความจริง ไดแก คณะกรรมการคนหาความจริง สามารถเปดเผยขอมูลอยางเปนทางการของ

เหตุการณ ท่ี เ กิดข้ึนในอดีต ซ่ึงกอนมีคณะกรรมการดังกลาวอาจมีการใหขอมูลท่ีกลาวถึง              

ความเสียหาย ความเสียหายท่ีมากเกินความเปนจริง หรือนอยเกินความเปนจริงก็ได และการเปดเผย

ความจริงจะทําใหสังคมหันมาสนใจผูเสียหาย ซ่ึงถูกสังคมเพิกเฉยมาเปนเวลานาน อันนําไปสู         

การสรางมาตรการเยียวยาผูเสียหายได ท่ีสําคัญคณะกรรมการคนหาความจริง สามารถนําเสนอ

มาตรการในการเยียวยาผูเสียหายตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันไดอีกดวย 

อยางไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการคนหาความจริง ไมใชวาจะเหมาะสมกับทุกบริบท

ของความขัดแยงเสมอไป เพราะในบางครั้งการคนหาความจริง ก็อาจทําใหความขัดแยงท่ีมีอยูเพ่ิม      

มากข้ึน และการตั้งคณะกรรมการคนหาความจริงก็มีขอเสียเชนกัน ไดแก บางประเทศไมมีโครงสราง

ทางสถาบันท่ีนาเชื่อถือพอท่ีจะสรางกระบวนการคนหาความจริงท่ีมีความชอบธรรมและไมมีอะไร

รับประกันไดวาคณะกรรมการคนหาความจริงจะดําเนินการอยางเปนกลาง ยิ่งกวานั้นในบางครั้ง       

การเปดเผยความจริงก็อาจจะยิ่งสรางความเจ็บปวดใหแกผูเสียหายมากข้ึนก็ได 

การชดเชย (Reparation) 

การชดเชยเปนสิ่งท่ีสําคัญในกระบวนการสรางความปรองดองอยางแทจริง โดยถือหลัก

วา รัฐมีหนาท่ีรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น ถาหากรัฐ (หรือเจาหนาท่ี

ของรัฐ) ทําการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนรัฐก็ตองชดเชยใหผูเสียหาย อาจเปนไดท้ังการทํา

ใหกลับคืนสูสภาพเดิม (Restoration) ไดแก การคืนทรัพยสิน การคืนสิทธิตามกฎหมายแพง         

ของบุคคลและการใชคาสินไหมทดแทน (Compensation) ซ่ึงหมายถึงการจายเงินใหแกผูเสียหาย 

เพ่ือทดแทนสิ่งท่ีผูเสียหายสูญเสียไป นอกจากนี้การเยียวยาอาจไดแก การฟนฟู (Rehabilitation) ซ่ึง

หมายถึง การทําใหสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตกลับคืนสูสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมมากท่ีสุดซ่ึง

อาจทําไดโดยใหการรักษาทางการแพทย และการชดเชยยังอาจหมายถึง การสรางความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ซ่ึงก็คือการสรางความพึงพอใจใหแกผูเสียหาย โดยการเปดเผยความจริงการขอโทษ 

การลงโทษผูกระทําความผิด เปนตน 

อนึ่ง กระบวนการสรางความปรองดอง มีความเปราะบาง และตองอาศัยเวลาและความ

อดทนจากทุกฝาย เปนกระบวนการท่ีมีความเก่ียวของ ท้ังในสวนของการยุติความรุนแรง/การหา

ขอตกลง ซ่ึงตั้งอยูบนฐานคิดวาความรุนแรงไมอาจนํามาซ่ึงเปาหมายและทางออกท่ียั่งยืน …… 
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และในสวนของการสรางความปรองดองในสังคมซ่ึงตั้งอยูบนฐานคิดของความยุติธรรม     

ในระยะเปลี่ยนผาน และการอยูรวมกันบนความแตกตาง โดยท้ังหมดนี่จะดําเนินไปเพ่ือยุติ         

ความรุนแรง ลดความเกลียดชัง แตกแยก สรางความไววางใจและฟนคืนความสัมพันธระหวาง       

กลุมคนท่ีเคยขัดแยงกันรุนแรง และนําไปสูสังคมปรองดองท่ีผูคนซ่ึงมีความแตกตางไมวาจะเปน       

ทางความคิด ความเชื่อ ชาติพันธุ วัฒนธรรม หรือสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ สามารถอยูรวมกันได       

อยางสันติในแงท่ีสามารถจัดการกับความขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนปกติธรรมดาของสังคม             

โดยไมนําไปสูการใชความรุนแรงระหวางกัน 

ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน (Transitional Justice) 

นอกจากกระบวนการสรางความปรองดอง12 ท่ีไดกลาวมาในขางตน เม่ือสังคม           
การใชความรุนแรง และนํามาสูความสูญเสีย มีการจัดการกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้นอยางไร           
จะใชวิธีการใดบางในการกาวขามพนความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น การนํากระบวนการยุติธรรม            
ในระยะเปลี่ยนผาน จึงถูกนํามาใชในการอยูรวมกันอยางสันติ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน                 

เปนแนวทางหนึ่งท่ีนํามาใชเพ่ือเปลี่ยนผานไปสูสังคมท่ีพึงปรารถนา สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ    
บนพ้ืนฐานวาจะจดจํา หรือลืมเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และมาตรการในการลงโทษ ผูกระทําผิด             
หรือเนนการเยียวยาผูเสียหาย โดยมีวิธีการสรุปไดดังนี้  

1) การฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําผิด (Criminal Prosecutions) ซ่ึงมีสวน      
ตองรับผิดชอบ ตอเหตุการณเลวรายท่ีเกิดข้ึน 

2) การนิรโทษกรรม (Amnesty) คือ การไดรับยกเวนการลงโทษซ่ึงอาจะเปนผล     
มาจากการตอรองกัน ระหวางอํานาจเกากับอํานาจใหม หรือบางกรณีไดรับการยกเวนการลงโทษ
ดวยการยอมรับวา ไดกระทําความผิดลงไป 

3) คณะกรรมการคนหาความจริง (Truth Commissions) เปนคณะกรรมการ           
ท่ีทําหนาท่ีทําความจริงใหปรากฏ (Establish the Truth) เพ่ือเปดเผยความจริงใหผูไดรับผลกระทบ       

หรือครอบครัวของผูท่ีไดรบผลกระทบ ตลอดจนสังคมโดยรวมไดทราบในรายละเอียดเหตุการณ         
อยางถูกตองแทจริงอีกท้ังยังเปนการเปดพ้ืนท่ีใหผูไดรับผลกระทบไดแสดงออก 

4) โครงการชวยเหลือเยียวยา (Restoration Programs) เปนการใหความชวยเหลือ
ชดเชยเยียวยาแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงท้ังดานจิตใจ รางกาย ทรัพยสินผาน
โครงการหรือการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม และรวมไปถึงการกลาวคําขอโทษจากคูปรปกษ            

อยางเปนทางการ (Official/State Apologies) 
5) การระลึกถึงผูไดรับผลกระทบ (Memorialisation of Victims) เปนกระบวนการ          

ท่ีทําใหสังคมยอมรับ และตระหนักรู (Recognition) และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในทางศีลธรรม 
(Raise Moral Consciousness) ถึงเหตุการณความรุนแรงท่ีผานมาเพ่ือจะไมทําใหเกิดเหตุการณ      
ซํ้ารอยข้ึนอีกซ่ึงอาจอยูในรูปพิพิธภัณฑ หรืออนุสรณแหงความทรงจํา 

 

 
12 อางแลว 
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6) การปฏิรูปสถาบัน ( Institution Reform) เปนกระบวนการปฏิรูปสถาบัน 

หนวยงานท่ีมีสวนรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ กองทัพทหาร ตํารวจ สื่อสารมวลชน 

กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เพ่ือท่ีจะปองกันไมใหหนวยงาน หรือ องคกรดังกลาวใชรูปแบบเดิม        

ในการปฏิบัติหนาท่ี อาจนําความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง13        

หลักปฏิบัติปรองดอง สมานฉันทในพุทธศาสนา  

อปริหานิยธรรม 7 14 ของกษัตริยวัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม 7 ธรรมอันไมเปนท่ีตั้ง           

ของความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูชน หรือผูบริหารบานเมือง 

อปริหานิยธรรม 7 คือ หลักท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแกเจาแหงแควนวัชชี ท่ีปกครอง        

โดยระบบสาธารณรัฐ บางเรียกธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว 

สําหรับหมูชน หรือผูบริหารบานเมือง 

บัญญัต ิหมายถึง สมมติท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  

จารีต   หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติท่ีกระทําสืบตอกันมานาน มักถือเปนกฎ      

หรือระเบียบของสังคมท่ีเก่ียวกับศีลธรรม ท้ังบัญญัติและจารีต ปรากฏอยูในหลักอปริหานิยธรรม       

ความต้ังใจอยูไดของสังคม จําเปนตองมี ผูปกครอง หลักการปกครอง ท่ีเหมาะสม มีความเขาใจ             

ใหความสําคัญ ท้ังบัญญัติและจารีต เพราะเปนหลักการท่ีจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางผาสุก 

อปริหานิยธรรม 7  หมายถึง ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความไมเส่ือม 7 ประการ ดังนี้ 

1. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของคนในสังคม        

ตองมีการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแกไขปญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น          

ซ่ึงกันและกัน ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตอง ท่ีเปนประโยชน เพ่ือความเขาใจท่ีดีตอกันของทุกคน          

ในสังคมซ่ึงความเจริญ ไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน ในครอบครัว พอ แม ลูก มีอะไรพูดกัน

ปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุน ปญหาลูกไปติดยาเสพติด ก็จะไมเกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน หัวหนามีการ

ประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ี

เกิดข้ึน 

2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพึง      

ทําเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยูรวมกัน ไมกินแหนงแคลงใจกัน         

จะทํางานอะไรก็สําเร็จได เชนในครอบครัวมีอะไร ปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กัน เพ่ือทุกคน

จะไดยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความเต็มใจ ขอนี้แปลอีกอยางหนึ่งวา พรอมเพรียงกันลุกข้ึน

ปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํากิจท้ังหลาย 
 

     
 

13 อางแลว 
14 องฺ. สตฺตก. 23/20/18. 
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2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพึง

ทําเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยูรวมกัน ไมกินแหนงแคลงใจกัน         

จะทํางานอะไรก็สําเร็จได เชนในครอบครัวมีอะไร ปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กัน เพ่ือทุกคน

จะไดยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความเต็มใจ ขอนี้แปลอีกอยางหนึ่งวา พรอมเพรียงกันลุกข้ึน

ปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํากิจท้ังหลาย 

3. ไมบัญญัติส่ิงท่ีมิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม)  ไมลมลาสิ่งท่ีบัญญัติไว           

(ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไวเดิม เชน บานเมืองจะสงบสุข

ไดทุกคนจะตองบัญญัติ และไมลมเลิกระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจ

ของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงความถูกตอง ตัวอยาง เชน นักเรียนจะตองแตงเครื่องแบบ          

ของโรงเรียนเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย จะแตงกายตามใจตนเองไมได 

  4. ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคํา      

ของทานวา เปนสิ่งอันควรรับฟง คือ การเคารพนับถือผูใหญ การเคารพและรับฟงคําสั่งสอนของ

ผูใหญถือวาเปนสิ่งดี เพราะผูใหญเกิดกอน ผานประสบการณมามากวา ประกอบกับการอยูรวมกัน    

ในสังคมตองมีผูนํา ถาเราใหการเคารพและเชื่อฟงผูนํา สังคมก็จะไมวุนวาย เชน ถาลูกเชื่อฟง พอแม      

ก็จะเปนคนดีได เพราะไมมีพอแมคนไหน อยากใหลูกตนเองไดชั่ว 

5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ สตรี     

ถือวาเปนเพศแม เปนเพศท่ีออนแอ บุรุษควรใหเกียรติ ใหการยกยอง ปกปองไมใหใครละเมิดสิทธิ      

หรือขมเหงรังแก ถาสังคมใดๆ ผูหญิงถูกฉุดคราขมขืนมากๆ ความเสื่อมก็จะเกิดข้ึนกับสังคมนั้น 

6. เคารพสักการบูชาเจดีย (ปูชนียสถานและปุชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียตางๆ      

ของวัชชี (ประจําขาติ) ท้ังหลายท้ังภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีท่ีเคยใหเคยทําแกเจดีย

เหลานั้นทรามไป หมายถึง การใหความเคารพและปกปองรักษาปูชนียสถานท่ีสําคัญในศาสนา            

เพ่ือจะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุมคนในหมูคณะท่ีอยูรวมกัน และระลึกถึงกัน เชน การเคารพ

พระปฐมเจดีย 

  7. จัดใหความอารักขา คุมครองปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตท้ังหลาย          

(ในท่ีนี้กินความกวาง หมายถึงบรรพชิตผูดํารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนท่ัวไป) ตั้งใจวา ขอพระ

อรหันตท้ังหลายท่ียังมิไดมา พึงมาสูแวนแควน ท่ีมาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก 

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีท้ังหลายผูปกครองรัฐ            

โดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซ่ึงรัฐคูอริยอมรับวา เม่ือชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้            

จะเอาชนะดวยการรบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคี หมายถึง              

การคุมครองบรรพชิต ซ่ึงเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไป เชน การทําบุญดวยปจจัย 4 

เปนตน15 

 

 

 

    

15 อางแลว 
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แนวทางการสรางความปรองดอง สมานฉันท สรางสรรคชาติ 

ปญหาความแตกแยกในสังคมไทยท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงและขยายวงกวางข้ึน       

ทุกขณะ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบรอยของบานเมือง และอาจมีผลตอ      

ความเชื่อม่ันของตางประเทศท่ีมีตอประเทศไทย จําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนชาวไทยทุกภาคสวน

จะตองรวมกันแกปญหาและปรับเปลี่ยนวิกฤตการณครั้งยิ่งใหญนี้ ดวยการรวมสรางสรรคสังคมไทย

ใหเปนสังคมแหงความสมานฉันท ดวยการเสริมสรางแนวความคิดในการเคารพซ่ึงความแตกตาง      

ทางความคิด ความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา รวมกันฟนฟูกระบวนการหลอหลอม

คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละเพ่ือสวนรวมและติดสํานึกสาธารณะ ประกอบการเสริมสราง

วัฒนธรรมแหงสันติวิธีท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม รวมกันสรางชุมชนเขมแข็งท่ีมีความพรอม

และมีศักยภาพในการจัดการกับปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองได กอนท่ีจะลุกลาม

ใหญโต กลายเปนปญหาความขัดแยงรุนแรงของประเทศชาติ 

แนวทางสมานฉันท คือ แนวทางของความปรองดองเห็นพองรวมกัน16 นั่นคือการรับฟง

ปญหาเพ่ือเขาถึง รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน เพ่ือแกไขใหหมดสิ้นในระยะยาว 

โดยไมมุงเนนการใชความรุนแรง แตมุงสรางความเขาใจ ความไววางใจวารับจะอํานวยความยุติธรรม 

และความเทาเทียมใหกับประชาชนได แนวทางการสรางความสมานฉันทในสังคมไทย จะตอง         

ยึดหลักการสําคัญคือ 

1. การเปดเผยความจริง (Truth) ใหความสําคัญกับความจริงท้ังในฐานะเครื่องมือ     

หรือเปาหมายของสังคมสมานฉันท เพ่ือสรางสันติภาพท่ียั่งยืน ขณะเดียวกันก็หาหนทางในสังคมไทย

ตระหนักถึงการเปดเผยความจริงนั้นดวย 

2. ความยุติธรรม (Justice) ใหความสําคัญกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  

(Restorative Justice) ดวยการสงเสริมแนวคิดวิเคราะหในสังคมไทย ใหเรียนรูวิธีการมองปญหา    

ความรุนแรงในบริบทเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม ใหเล็งเห็นคนบริสุทธิ์กลุมตางๆ ท่ีตกเปนเหยื่อ      

ของความรุนแรง 

3. ความพรอมรับผิด (Accountability) สงเสริมระบบและวัฒนธรรมความพรอม       

รับผิดในระบบราชการทุกระดบั 

4. การใหอภัย ในกรณีการปฏิบัติท่ีผิดพลาดโดยรูเทาไมถึงการณของคูกรณี 

5. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ใหความสําคัญกับขันติธรรม       

ในฐานะคุณคาทางการเมือง การเรียนรูศาสนาตางๆ ท่ีดํารงอยูในประเทศไทย 

6. ถือสันติวิธีเปนทางเลือก ในการเผชิญความขัดแยง 

 
 

 

16 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกําแพงเพชร, “แนวทางสรางความปรองดอง สมานฉันท 

สรางสรรคชาติ”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://ewt.prd.th/prkamphaengphet (2 พฤศจิกายน 2561).  

   

http://ewt.prd.th/prkamphaengphet
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7. การเปดเผยพ้ืนท่ีใหความทรงจําท่ีเจ็บปวด ดวยการเปดพ้ืนท่ีใหขอมูลเหลานั้น      

เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรทองถ่ิน 

8. มุงแกปญหาในอนาคตดวยจินตนาการท่ีมีความเปนไปไดและเห็นพองรวมกัน 

9. การยอมรับความเส่ียงเปนเง่ือนไขสายสัมพันธระหวางมนุษยบนฐานแหงความ

ไววางใจ อันเปนคุณลักษณสําคัญของแนวคิดสมานฉันท 

รัฐบาลทุกสมัยตางใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาติ            

ใหมีความรัก ความสามัคคี อยูรวมกันอยางสันติสุข ภายใตระบบการเมืองการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข หากทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ     

ของการเสริมสรางความสมานฉันทและพรอมเปดใจยอมรับแนวทางตางๆ ท่ีหลากหลาย และหลายฝาย      

ท่ีนําเสนอ เชื่อม่ันวา 9 แนวทางขางตนนาจะเปนทางออกหนึ่งของปญหาความแตกแยกในสังคมไทย

อันจะนําไปสูสังคมสมานฉันทไดในระยะเวลาไมนานเกินรอ 

กรอบแนวความคิดในกระบวนการสรางความปรองดอง 

ในการสรางความปรองดองใหเกิดข้ึนภายในสังคมไทย17 จําเปนตองอาศัยท้ังเวลาและ

การดําเนินการท่ีมีหลักการ แบบแผนกระบวนการ และกลไกในการขับเคลื่อน ท่ีจะชวยใหเกิดการ

มองอยางแยกแยะ การทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา การแสวงหาแนวทางแกไข รวมท้ังการ

ปองกันไมใหความขัดแยงขยายตัวและเกิดข้ึนซํ้า ดวยมาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะ 

ท้ังนี้ ยังตองอาศัยการสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางความปรองดอง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดจากการ

ปฏิรูปปรับเปลี่ยนในเชิงกรอบคิดและเชิงโครงสรางท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดสมดุลในมิติของการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม สรางวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศท่ีตั้งอยูบนฐานของความม่ันคงของมนุษย  

และหลักของนิติรัฐ นิติธรรม สงเสริมคุณคาของสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีคนในสังคมเคารพ และ            

อยูรวมกันได แมมีความคิดเห็นและการใหคุณคาในการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน แตก็ยังอยูภายใต

กฎเกณฑของสังคม และสัมพันธเสมือนเปนครอบครัวเดียวกันได มีสํานึกรับผิดชอบผลจาก             

การกระทําของตน ไมกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ และตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีของผู อ่ืน รวมท้ัง            

เปนสังคมท่ีมีวุฒิภาวะและทักษะในการจัดการกับปญหาความขัดแยงและขอพิพาทไดดวยสันติวิธี 

ความขัดแยงท่ีนําไปสูความรุนแรงในสังคมไทยไดยกระดับและขยายผลเพ่ือเอาชนะกัน 

จําเปนท่ีจะตองมีกระบวนการเพ่ือยุติความขัดแยงเขามาจัดการแกไขปญหา ซ่ึงในหลักการสากล       

มักเริ่มตนจากการเจรจาไกเกลี่ย โดยจะเปนเจรจากันเองระหวางคูความขัดแยงหรือมีคนกลางเขามา

ดําเนินการให หรือการใชอนุญาโตตุลาการ หรือการฟองรองเขาสูกระบวนการทางศาล หรือการใช

กระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย 

  
17 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การสรางความปรองดอง: แสงสวางสองนําทาง

สังคมไทย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https:/www.parliament.go.th, (2 ธันวาคม 2561). 
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กระบวนการและเครื่องมือในการสรางความปรองดองในชาติและสังคมเพ่ือใหอยูรวมกัน

อยางสันติเกิดความไววางใจกัน จะอาศัยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือผสมผสานกันหลายวิธี              

เชน การเยียวยาทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท(Restorative Justice) 

การเลาความจริง (Truth-telling) และการชดเชย (Reparation) 

ในหลายประเทศท่ีประสบปญหาจากความขัดแยงทางการเมืองท่ีรุนแรงยืดเยื้อ              

ไดนํากระบวนการของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน(Transitional Justice) มาใชในการสราง

ความปรองดองในระดับชาติ โดยมีเปาหมายเพ่ือลดอคติความเกลียดชัง สรางความไววางใจระหวาง    

ผูท่ีมีความขัดแยงรุนแรง ใหฟนคืนความสัมพันธ ในระดับท่ีสามารถกําหนดอนาคตรวมกันไดตอไป 

ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและดําเนินการอยางเปนองครวม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูทีไดรับ

ผลกระทบจากความรุนแรงเปนหลัก 

ในทางสากล ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผานครอบคลุมถึงวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. การคนหาและตรวจสอบขอเท็จจริง เพ่ือการรับรู คลี่คลายสาเหตุปมปญหา 

2. การยอมรับ ขออภัยและแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําผิด 

3. การนิรโทษกรรม (Amnesty) และการใหอภัย โดยมีขอยกเวนมิใหการนิรโทษกรรม

กับผูกระทําความผิดในกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับของอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมตอ

มนุษยชาติและการลางเผาพันธุ 

4. การเยียวยาและชดเชยใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง 

5. การปฏิรูป หรือปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือลด     

ความเหลื่อมล้ํา แบงสรรอํานาจทางการเมืองใหเกิดดุลยภาพในการเขาถึงทรัพยากร เพ่ือปองกัน     

การกอเกิดข้ึนซํ้าของความขัดแยง 

เครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการความขัดแยงทางการเมืองไทยในอดีต 

การนิรโทษกรรม   หมายถึง การลืม แตในกระบวนการทางกฎหมาย หมายถึง             

การกระทําของบุคคลบางประการนั้นไมถือเปนความผิด ไมตองรับโทษ ผลสําหรับการนั้นไมตอง      

ถูกนํามาบังคับใช19 หรือบางกรณีเปนการยกโทษใหท้ังหมด เสมือนหนึ่งวามิเคยตองโทษนั้นเลย       

ใหลืมความผิดนั้นเสีย การนิรโทษกรรมจึงเปนการยกเลิกความผิดของกฎเกณฑแหงกฎหมาย           

ในระดับพระราชบัญญัติ ซ่ึงตองกระทําโดยอํานาจนิติบัญญัติ ลักษณะความผิดท่ีสามารถนิรโทษ

กรรมไดนั้น แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) นิรโทษกรรมทางแพง คือ ไมตองรับผิดในการกระทําละเมิดในทางแพงท่ีกอให       

เกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ไมตองชดใชสินไหมทดแทน 

2) นิรโทษกรรมทางอาญา มีขอบเขตกวางขวาง ซับซอน ซ่ึงตองพิจารณาตามโครงสราง

ความรับผิดทางอาญา ประกอบดวย การนิรโทษกรรมมีผลทางอาญาเพียงใด ข้ึนอยูกับเนื้อหา           

ท่ีกฎหมายนิรโทษกรรมแตละฉบับกําหนดไว 
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3) นิรโทษกรรมทางปกครอง เปนการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ยกเลิกการใชอํานาจ

ตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางผลผูกพันข้ึนระหวางบุคคลอันกระทบตอสถานภาพ 

หรือสิทธิ หรือหนาท่ีของบุคคลนั้นใหสิ้นไป 

การลางมลทิน คือ  การลางความผิดใหแกผูตองโทษ หรือเคยตองโทษ ใหพนโทษ        

ผลในทางกฎหมายใหถือวาบุคคลท่ีถูกลงโทษ หรือเคยถูกลงโทษ เนื่องมาจากการกระทําความผิด        

ไมเคยถูกลงโทษ ในความผิดนั้นมากอน แตมิไดเปนการลมลางการกระทําท่ีเปนความผิด ยังคงได      

ชื่อวาผูนั้นเคยกระทําความผิด ซ่ึงตองกระทํา โดยอํานาจนิติบัญญัติ ตราเปนพระราชบัญญัติ            

เนื่องในโอกาสสําคัญของชาติ หรือเนื่องในโอกาสท่ีเปนมงคล เชน พระราชบัญญัติลางมลทิน     

ผูกระทําผิดทางการเมือง ร.ศ.130 พุทธศักราช 2475 พระราชบัญญัติลางมลทินในโอกาสครบ      

25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติลางมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป      

พ.ศ. 2526 พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 เปนตน 

3. การบัญญัติเรื่องการปรองดองไวในรัฐธรรมนูญ 

การบัญญัติเรื่องการสรางความปรองดองไว ในรัฐธรรมนูญนั้น เปนเรื่องท่ียังมี           

ความละเอียดออนในบริบทสังคมไทย เพราะความขัดแยงทางการเมืองยังคงอยู และยังไมมี

กระบวนการแสวงหาขอยุติท่ีมาจากฉันทามติ การดําเนินการใดๆ ท่ีผานมายังมิไดรับการยอมรับ        

จากผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมในวงกวาง 

การท่ีจะบัญญัติเรื่องการสรางความปรองดองไวในรัฐธรรมนูญ อาจกลาวไดวาเปนการสื่อ

ความหมายตอสาธารณชนใหเห็นถึงบริบทวาสังคมไทยยังมีปญหาความขัดแยงอยู ซ่ึงมาจาก

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีตองคลี่คลายและเยียวยา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเรียนรู และนํามาเปน

บทเรียน เพ่ือปองกันการเกิดข้ึนซํ้า กอนท่ีจะมีการสรรสรางอนาคตใหกบสังคมใหกาวไปขางหนา

รวมกัน เหตุผลท่ีตองบัญญัติเนื้อหาท่ีวาดวยการสรางความปรองดองไวในรัฐธรรมนูญ จึงมีท้ังผลดี

และผลเสียอยูในตัวเอง 

การเขียนรัฐธรรมนูญสามารถสื่อนัยยะของการลดความขัดแยงและปองกันการเกิด     

ซํ้าได ดวยสารัตถะและการดําเนินการ โดยการรางดวยเปาหมายเพ่ือสรางโอกาสในการหาทางออก    

ท่ียั่งยืนใหกับสังคมอยางแทจริง ซ่ึงตองคํานึงถึงสรางความเชื่อม่ันและการยอมรับจากสังคม                

มิควรเปนการรางข้ึนเพ่ือบั่นทอนฝายตรงขาม โดยฝายของผูชนะ 

ท้ังนี้ ควรเขียนเนื้อหาใหมีลักษณะเฉพาะ มีความเปนกฎหมาย โดยคํานึงถึงการนําไป

อางอิง วิเคราะหโดยศาลในกระบวนการยุติธรรม แลตองมีความชัดเจนในเปาหมาย สามารถอธิบาย

ในทางสาธารณะไดถึงความหมายและเหตุผลท่ีการสรางความปรองดองจะนําไปสูสิ่งท่ีดีข้ึนได 

ในการกําหนดกรอบ เนื้อหา เรื่องการสรางความปรองดองเพ่ือบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

ฉบับท่ีกําลังดําเนินการอยูนี้ อาจพิจารณาแนวทางในการเขียนโดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
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เนื้อหาในเชิงหลักการท่ัวไป                                                                                          

การสรางความปรองดองใหบรรลุเปาหมายเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและในทาง      

สากลนั้น เปนกระบวนการท่ีตองใช เวลา เ พ่ือนําพาสังคมไปสู การสรางอนาคตรวมกัน              

ระหวางคูความขัดแยง การคลี่คลายสาเหตุแหงปมปญหา การเรียนรูรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดข้ึน        

และการเยียวยาอดีต ท่ีเชื่อมโยงกับการสรางแนวทางสําหรับอนาคตท่ีมีโครงสรางทางสังคม             

ใหมีความสมดุลมากยิ่งข้ึน รับรอง และปกปองสิทธิของพลเมือง มีเครื่องมือจัดการความขัดแยง        

ท่ีเอ้ือใหสังคมมีความเปนพหุวัฒนธรรมและหลากหลายทางความคิดในภาพกวาง โดยใหเชื่อมโยง    

กับมิติดานการปฏิรูปในหมวดหมูอ่ืนๆ ของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังอาจพิจารณาระบุใหภาคพลเมือง        

มีบทบาทหนาท่ีรวมกันกับรัฐในการมีสวนรวมในกระบวนการคลี่คลายความขัดแยงในกลไกระดับ

ตางๆ อีกดวย 

ขอบเขตของกระบวนการ 

ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการปรองดองท่ีมีการดําเนินการท่ีผานมาเกิดข้ึน       

จากหลายสาเหตุ และหลายมิติ ท่ีจําเปนตองเรียนรูและปองกันมิใหเหตุแหงความขัดแยงนั้นยืดเยื้อ 

หรือเกิดข้ึนอีก แมแตการใหความหมายของคําวา “ปรองดอง” ยังมีความแตกตางกันระหวาง         

ผูคนกลุมตางๆ ในสังคม การขับเคลื่อนกระบวนการยังไมสามารถสรางความเชื่อม่ันและสราง      

ความไววางใจระหวางฝายการเมืองและในระดับสังคมได รวมท้ังขากการยอมรับถึงเหตุ                 

และรับผิดชอบผลของความขัดแยง การวางหลักประกันวา ผูกระทําใหเกิดสถานการณความไมสงบ

ถึงข้ันใชความรุนแรง หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนขอผูอ่ืนนั้น จะไมกระทําใหเกิดสถานการณข้ึนซํ้าอีก 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงนํามาสูการสรางความขัดแยงท่ีซํ้าซอน ขัดกับความตองการและความรูสึก     

ของผูคนกลุมตางๆ รวมท้ังมีการใชอาวุธ และความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชน สงผลใหเกิด

ความไมวางใจระหวางภาคสวนตางๆ และความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจึงยืดเยื้อตอไป จึงมีความจําเปนตอง

อาศัยมิติอ่ืนประกอบ เชน มิติทางรัฐศาสตรและนิติศาสตร ท่ีจะตองวางขอบเขตของกระบวนการ

สรางความปรองดองใหครอบคลุม ท่ีเปดชองทางไวสําหรับการหาขอยุติ และการแสวงหาฉันทามติ    

ในเรื่องวิธีการและกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการปรองดอง ซ่ึงอาจจะหมายรวมถึงวิธีการ           

ท่ีจะไดมาซ่ึงกลไก อํานาจหนาท่ีและกรอบเวลาในการทํางาน ในกระบวนการนี้ จึงมีความจําเปน    

ตองมองสภาพปญหาอยางรอบดาน ทําความเขาใจกับนิยามความตองการ และการใหความหมาย      

ท่ีแตกตางกัน แยกแยะสาเหตุ ผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย แลวออกแบบกระบวนการ               

ท่ีมีขอบเขตและกลไกท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา มิติเรื่องเวลาการสิ้นสุดการบังคับใชกฎหมาย     

ตามกระบวนการนี้ (Sunset Clause) เชน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาง ท่ีจะตอง

ดําเนินการอยางไร วิธีการใด เครื่องมือท่ีใช การประเมินผลและการสรางความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผาน 

เปนตน 
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การสรางองคกรเพ่ือระงับความขัดแยง 

การสรางองคการข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีเปนการเฉพาะ เปนอีกหนึ่งวิธี ท่ีเปนท่ีนิยม         

ของประเทศตางๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการระงับความขัดแยง คลี่คลายปญหาท่ีเกิดข้ึน               

และปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีมิใชเฉพาะปญหาทางการเมืองเทานั้น ดวยสภาพสังคม     

ท่ีมีความซับซอนมากข้ึน ความขัดแยงยอมมีความซับซอนตามไปดวยท้ังมิติความลึกและกวาง        

ของความขัดแยง เชน ความขัดแยงในการจัดการทรัพยากร ทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ํา       

ทางสังคม องคกรท่ีตั้งข้ึนนี้ ใหประกอบดวยผูแทนจาก 3 ฝาย (Tri-partite) คือ คูกรณีความขัดแยง

สองฝาย และฝายท่ีสาม ในสัดสวนและจํานวนท่ีเทาเทียมกัน โดยท้ังสามฝายตองใหการยอมรับ        

ในตัวบุคคลท่ีแตละฝายคัดเลือกมาเปนตัวแทน ในคณะกรรมการนี้ องคกรนี้ควรมีสถานะเปนองคกร

ก่ึงอิสระภายใตการกํากับดูแลของรัฐสภา ท่ีไดรับการสนับสนุนดานบุคลากรและงบประมาณ         

จากรัฐสภา มีอํานาจหนาท่ีในการเจรจาไกลเกลี่ยปญหาและหาขอยุตความขัดแยง ติดตาม สอดสอง

ในกรณีท่ีความขัดแยงเขาสูภาวะวิกฤต มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการเผชิญหนาโดยใชความรุนแรง

หรือใชอาวุธตอกัน ใหมีอํานาจเรียกประชุมฝายท่ีเก่ียวของ (Convening power) มาเจรจาพูดคุย

เพ่ือหาแนวทางลดการเผชิญหนา คลี่คลาย และหาทางออกจากปญหาความขัดแยงนั้น จัดทํา

ขอเสนอและแผนกระบวนการเพ่ือเสริมสรางความปรองดองในระดับชาติรวมท้ังสงเสริมการสราง

องคความรูและทักษะในการจัดการปญหา และแกไขปญหาดวยสันติวิธีของบุคลากรในภาคการเมือง

และพลเมือง 

หลักการและแนวทางการปรองดอง 

1. ปจจัยท่ีทําใหการปรองดองเกิดความสําเร็จ18 ผูคนสวนใหญในสังคมลวนตองการ

เห็นสังคมวิวัฒนไปในทางสันติและมีความยั่งยืน มีความเปนธรรม เคารพในศักดิ์ศรีความมนุษย 

ยอมรับในสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานท่ีเปนสากลของบุคคล ขณะเดียวกันในทุกสังคมก็มีความขัดแยง             

ท่ีเกิดจากปญหาเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ผิว วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม  

ในสังคมท่ียึดหลักท่ีถูกตองและปฏิบัติตามหลักนั้น สังคมก็จะวิวัฒนไปไดอยางสันติ

ทามกลางความแตกตางและขัดแยง ซ่ึงเปนธรรมชาติของมนุษย แตหากสังคมใดไมเปนเชนนั้น            

ก็จะเกิดความรุนแรง ความเกลียดชัง การใชอารมณ การใสรายปายสี ความอยุติธรรม ฯลฯ จนทําให

เกิดความสั่นคลอนท้ังในระดับจิตใจและการดํารงชีวิตตามปกติของผูคน 

 
 

 

  
 

18 วิโรจน เปาอินทร, “หลักการและแนวทางการปรองดอง”, วารสารเพ่ือไทยเพ่ืออนาคตไทย, 

ฉบับพิเศษ ( มีนาคม 2558): 2-4  
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ดังนั้น สังคมไทยจึงตองการความปรองดองเปนท่ีสุด เพ่ือใหหลุดพนจากกับดัก          

แหงความแตกแยกขัดแยงในครั้งนี้ใหสําเร็จ และตองดําเนินไปเพ่ือประโยชนของคนท้ังประเทศ         

ไมใชเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงจะมีความเปนไปไดมากนอยแคไหนนั้นข้ึนอยู     

กับ 3 ปจจัย คือ 

ประการแรก ความจริงใจ ในการดําเนินการเรื่องนี้ของรัฐบาล และ คสช. เปนหลัก 

ตามมาดวยผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 

ประการท่ีสอง ความเขาใจและมีองคความรู ท่ีถูกตองตอความหมาย และกระบวนการ      

ในการปรองดอง โดยผูรับผิดชอบควรมีความเปนกลาง มีความเปนอิสระ โดยไมตกอยูภายใต         

การชี้นําและสั่งการของฝายใด 

ประการสุดทาย การปราศจากอคติของบุคคลท่ีใชอํานาจรัฐท้ังหลาย ไมวาจะเปนรัฐบาล 

คสช. องคกรนิติบัญญัติ ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐท้ังหลาย เพราะหากเจาหนาท่ีของ

รัฐมีอคติ ไมมีความเปนกลางในการแกไขปญหาแลว ความปรองดองจะไมมีทางเกิดข้ึนไดเลย         

เพราะผูคนขาดความไววางใจในกลไกของรัฐ 

2. การปรองดองและการอยูรวมกันอยางสันติ ตองอยูภายใตสภาพแวดลอม           

ทางสังคมเชนไร ชาติตางๆ ในสังคมโลกเกือบท้ังหมดรวมท้ังชาติไทยยอมรับหลักการท่ีวา 

“ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย” แมแตคณะรัฐประหารทุกคณะ ตั้งแตเปลี่ยนแปลง           

การปกครอง เม่ือลมระบอบประชาธิปไตย ยกเลิกรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง และบัญญัติ

รัฐธรรมนูญข้ึนใหม ไมมีการเลือกตั้ง มีแตสภาแตงตั้งและรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร ก็ยังคง

หลักการท่ีวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย” ไว ไมเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดท่ีบัญญัติวา 

อํานาจอธิปไตยเปนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงเปนท่ีประจักษวา เม่ืออํานาจอธิปไตยเปนของ

ประชาชน การจะใชอํานาจจึงตองมาจากประชาชน ถาทุกฝายยอมรับในหลักการนี้และปฏิบัติ       

ตาม การเปลี่ยนผานจากรัฐบาลหนึ่งไปอีกรัฐบาลหนึ่ง จะเปนไปอยางสันติ แตหากมีปญหาท่ีวา 

รัฐบาลหรือรัฐสภาหรือองคกรใดก็ตามท่ีใชอํานาจของประชาชน ไมไดอํานาจนั้น “เพ่ือประชาชน” 

จะมีวิธีการและกระบวนการเชนใดจัดการกับปญหาดังกลาว เพ่ือใหสังคมยังเดินหนาตอไปได       

อยางม่ันคงและสันติ คําตอบท่ีเปนสากล คือ 

องคกรของรัฐทุกองคกร ตองยึดหลัก “นิติธรรม” เปนหลักในการปฏิบัติหนาท่ี 

(รัฐธรรมนูญ ป 2550 มาตรา 3) มีผูรูทางกฎหมาย ท้ังในตางประเทศ และในประเทศจํานวนมาก 

หรือแมแตสหประชาชาติไดใหความหมายของหลัก “นิติธรรม” ไว ซ่ึงสรุปไดใน 2 ดานใหญๆ คือ 

ดานภูววิสัย หลักนิติธรรมในสังคมปจจุบันจะดํารงอยูไดในบริบทประชาธิปไตย เพราะ

กฎหมายตองมาจากประชาชนเจาของอํานาจ อธิปไตย 

ดานอัตวิสัย หลักนิติธรรม หมายถึง หลักท่ียอมรับและปกปองศักดิ์ศรีของความ           

เปนมนุษย หลักสิทธิมนุษยชน การรับรอง คุมครองสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานและความเสมอภาคของบุคคล 

กฎหมายจะตองไมลงโทษหรือสงผลกระทบในทางลบยอนหลังตอบุคคลเจาหนาท่ี..............  
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ผูใชอํานาจรัฐทุกองคกร ตองบังคับใชกฎหมายตามขอบเขตอํานาจและปราศจากอคติ 

ท้ังตองถูกตรวจสอบไดโดยศาลซ่ึงเปนอิสระและปราศจากอคติ ขณะเดียวกัน ประชาชนทุกคนก็ตอง

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ดังนั้น ถาทุกฝายยึด “หลักนิติธรรม” ในการจัดการกับรัฐบาล หรือเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีเห็นวา

ไมไดทําหนาท่ีเพ่ือประชาชน มีผลประโยชนทับซอน ทุจริต ฯลฯ โอกาสจะแตกแยก ขัดแยงอยาง      

ท่ีเกิดข้ึนก็เปนไปไมได และแมท่ีเกิดข้ึนแลวในขณะนี้ หากกลับไปยึด “หลักนิติธรรม” โดยเครงครัด 

ความปรองดองก็จะเกิดข้ึนโดยไมยาก 

2) นอกจากการท่ีทุกฝายจะตองยึด “หลักนิติธรรม” โดยเครงครัด เพราะเปนหลักท่ีดีท่ีสุด

ในการบริหารจัดการสังคมและความสัมพันธระหวางผูคนในสังคมแลว อีกสิ่งหนึ่งท่ีจะละเลยไมได      

ก็คือ “การใหอภัย” ซ่ึงตองเปนไปในสองแนวทาง คือ 

หนึ่ง ผูท่ีไดประโยชนจากความขัดแยง ตองเลิกคิดและหาประโยชนจากความขัดแยง 

ตองไมย่ํายีผูท่ีเปนเหยื่อของความขัดแยงอีกตอไป ขณะเดียวกันผูท่ีไดรับผลกระทบ หรือเหยื่อ        

ของความขัดแยงก็ตองปรับจิตใจตนเอง โดยยอมรับการใหอภัยตอผูท่ีกระทําตอตน ไมคิดแกแคน 

หรือตอบโตใดๆ ท่ีเปนไปตามหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมท่ีตองการใหเกิดความสมานฉันท 

สอง ผู ท่ีเ ก่ียวของทุกฝาย ตองยอมรับในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะนําไปสูความ

สมานฉันท นั่นคือการนําการใหอภัยไปสูการปฏิบัติตอไป 

3. สาเหตุของความขัดแยง ตองคนหาสาเหตุของความขัดแยงเพ่ือการยอมรับ          

และนําไปสูการแกปญหาไมใชเพ่ือการประณามฝายใดฝายหนึ่ง และในเบื้องตนตองยอมรับวา        

ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไมไดเกิดจาบางพวกบางกลุม แตแทบทุกฝายลวนเขาไปมีสวนไมมากก็นอย        

จึงเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองรับฟง ยอมรับในความผิดพลาดและใหอภัยซ่ึงกันและกัน               

สมความคิดแบบอคติออกไปใหหมด 

4. การกําหนดคูขัดแยง ประเด็นนี้มีความสําคัญมาก เพราะตองพิจารณาท้ังในระดับ         

มหภาคและจุลภาค กลาวคือ 

1) ถาพิจารณาจากความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม จะพบความขัดแยง        

ท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ นั่นคือ ระหวางชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ จํานวนไมก่ีกลุม หรือตระกูล          

ท่ีครอบงําระบบเศรษฐกิจสวนใหญของประเทศ และชนชั้นลางจํานวนมหาศาล ท่ีสิ้นหวัง              

และตองการความชวยเหลืออยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพโดยเรงดวน 

2) ถาพิจารณาจากประเด็นอํานาจ จะมีผูเกี่ยวของอยางนอย 4 ฝาย คือ 

หนึ่ง ชนชั้นนําทางเศรษฐกิจจํานวนนอยมากท่ีไดประโยชนและใชอํานาจแฝงผานทาง

พรรคการเมือง กองทัพ และระบบราชการ  

สอง กองทัพและระบบราชการท่ีตองการมีอํานาจเพ่ือประโยชนของตัวเอง แมจะไม

เปนไปตามระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม  
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สาม พรรคการเมืองและนักการเมืองท่ีตองการไดอํานาจผานการเลือกตั้ง ซ่ึงถูกกลาวหา

วามีการซ้ือเสียง มีผลประโยชนทับซอน มีการทุจริตคอรัปชั่น 

ส่ี ประชาชนท่ีตองการใชอํานาจของตนผานการเลือกต้ัง ประชามติ เสนอรางกฎหมาย 

เสนอเรื่องถอดถอนและการมีสวนรวมอ่ืนๆ 

3) ถาพิจารณาอยางแคบเพ่ือโทษบางกลุมบางพวก ก็จะมุงไปท่ี หนึ่ง สองพรรค

การเมืองใหญ สองกลุมอิทธิพลใหญ คือ กลุมเสื้อเหลือง กับกลุม กปปส. และกลุมคนเสื้อแดง ดังนั้น 

จึงตองไมพิจารณาแบบอัตวิสัยเพ่ือโทษคนบางกลุม เพราะจะไมสามารถแกปญหาไดตองพิจารณา

ท้ังกววิสัย และอัตวิสัย ประกอบกัน แมแตศาลและองคกรอิสระเพราะในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมา 

ในหลายกรณีถูกกลาวหาวายิ่งขยายความขัดแยง เพราะไมยึดในหลักนิติธรรม แมแตการรัฐประหาร    

ก็เชนเดียวกัน 

4) กระบวนการในการสรางความปรองดอง ควรพิจารณาเปนข้ันตอน ดังนี้ 

1) การพิจารณาและยอมรับในสามเหตุรวมกัน 

2) การเยียวยาผูไดรับผลกระทบใหเปนไปตามหลักนิติธรรม 

 (1) การสถาปนาหลักนิติธรรมท่ีแทจริงข้ึนในกฎหมาย ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีไมไดเปนไปตามหลักดังกลาวตลอดจนการบังคับใชหลักนิติธรรมอยางเครงครัด

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (2) การนําเอากระบวนการยุติธรรมเพ่ือการสมานฉันทมาใชในชวงเปลี่ยนผาน 

 (3) การชดเชยคาเสียหายแกผูไดรัยผลกระทบ 

 (4) การเยียวยาผูไดรับความอยุติธรรมดวยหลักนิติธรรม 

        (5) การรณรงคใหทุกฝายโดยเฉพาะฝายถูกกระทําดวยความอยุติธรรมใหอภัย

ผูกระทํา ไมมีการแกแคน 

        (6) กําหนดแผนและข้ันตอน (โรดแมป) รวมกันในการดําเนินการตามขอ (1) – (5) 

3) การหามาตรการเสริม “หลักนิติธรรม” เพ่ือปองกันการเกิดปญหาในอนาคต เชน การ

ตรวจสอบและปฏิรูปองคการอิสระ เพ่ือใหผูพิพากษาและกรรมการองคกรอิสระมีความเปนกลาง

อยางแทจริง คือไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี การสงเสริมและควบคุมใหสื่อตางๆ ทําหนาท่ีอยาง     

เปนกลาง ไมยุยง หรือสรางความเกลียดชัง แมแตกองทัพและระบบราชการก็ตองทําหนาท่ีของตน

ตาม “หลักนิติธรรม” ไมใชการรัฐประหารเพ่ือแกไขปญหา เพราะจะทําใหความขัดแยง ยิ่งขยายตัว

และซอนเรน จนยากจะกลับสูความสมานฉันทได อยางท่ีควรจะเปน 

สรุปไดวา กระบวนการปรองดองคนในชาติ มีข้ันตอนอยางใดอยางหนึ่ง ในการ

ดําเนินการ หรือตองอาศัยหลายฝายชวยดําเนินการ  หรือผสมผสานวิธีการก็ได ข้ึนอยู กับ            

สภาพปญหาและบริบททางวัฒนธรรมของแตละสังคม โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การสรางสังคม             

ท่ีคนเห็นตาง แตสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ข้ันตอนดังกลาว มีดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.2 แนวคิดกระบวนการปรองดอง 
 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล                                                                                   แนวคิดหลัก 
 

กรมการปกครอง,    กระบวนการและเครืองมือในการสรางความ                                                                
[ออนไลน].                                           ปรองดอง มีหลายข้ันตอน เชน ข้ันตอนท่ี 1  
                                                                     หยุดใชความรุนแรง ข้ันตอนท่ี 2 การสรางความ                                                                              
                                                               เชื่อม่ันและความไววางใจ ข้ันตอนท่ี 3 เอาใจ  
                                                               เขามาใสใจเราและกระบวนการและเครื่องมือ  
                                                               ในการสรางความปรองดอง มีดังนี้  

1) การเยียวยาทางจิตใจ เชน การทําความ
เขาใจกับบริบทของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและการ
ใชทรัพยากรทองถ่ินและการใชกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดังนี้ 1) เลาความจริง 
2) การชดเชย เปนตน 

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกําแพงเพชร, แนวทางและกระบวนการสรางความปรองดอง          
[ออนไลน].              คือ  

1) การเปดเผยความจริง 
2) ความยุติธรรม 
3) ความพรอมรับผิด 

          4) การใหอภัย 
5) การเคารพความหลากหลาย 
6) ถือสันติวิธีเปนทางเลือก 
7) การเปดเผยพ้ืนท่ีใหความทรงจําท่ีเจ็บปวด 
8) มุงแกปญหาในอนาคตดวยจินตนาการ 
9) การยอมรับความเสี่ยงเปนเง่ือนไข 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร,  1. การคนหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 
[ออนไลน].     2. การยอมรับ ขออภัยและแสดงความรับผิด 
      3. การนิรโทษกรรม 
      4. การเยียวยาและชดเชย 
      5. การปฏิรูป หรือปรับเปลี่ยนโครงสราง 
          ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เครื่องมือ 

    ทางกฎหมาย 
6. การนิรโทษกรรมทางแพง 
7. การนิรโทษกรรมทางอาญา 
8. การนิรโทษกรรมทางการปกครอง 
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2.3 แนวคิดเร่ืองสันติสุข 

สันติสุข หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากความสงบ19 

องคประกอบสนับสนุนการสรางสันติสุข 

องคประกอบสนับสนุนการสรางสันติสุข และสันติสุขในสังคมท่ีสําคัญมี 5 ประการ คือ 

การศึกษา ศาสนา การเมือง กระบวนการยุติธรรม และเรื่องของสื่อทางสังคม ท้ังหมดถือวา          

เปนองคประกอบสนับสนุนท่ีรัฐจะตองเขาไปควบคุมดูแลอยางใกลชิด เพ่ือใหสามารถดําเนินงาน           

ไปสูเปาหมายในเรื่องเดียวกัน คือ สรางสันติสุขและสันติภาพในสังคมไดอยางแทจริง สามารถ           

สรุปรายละเอียดความสําคัญแตละเรื่องได20 ดังนี้ 

1. การศึกษา การศึกษาท่ีแทจริงมีจุดเริ่มตนท่ีครอบครัว เม่ือครอบครัวมีความอบอุน         

จะสรางฐานการเรียนรูท่ีถูกตองใหกับเยาวชน คือมีความรู มีความคิด และมีความรัก สวนการศึกษา

ในระบบของรัฐจะตองกําหนดเปาหมายเพ่ือสรางสันติสุข และสันติภาพอยางชัดเจน โดยท่ีผูเรียน

จะตองเรียนรูสิ่งแวดลอมของตน มีความรักตอบุคคล และสิ่งแวดลอม มีจิตใจกวาง และเต็มไปดวย

ความเมตตา มีจิตใจท่ีเปนอิสระจากอํานาจของวัตถุ จากอํานาจของกิเลสและทิฏฐิ และ                   

มีความสามารถทางดานการใชความคิด หรือใชปญญาไดอยางกวางขวางลึกซ้ืง รวมท้ังมีศักยภาพ     

ในการพัฒนายกระดับปญญาของตนใหสูงข้ึนไดเรื่อยๆ ดังนั้น โรงเรียนหรือระบบการศึกษา           

ควรจะสอนกระบวนการติดตอไปนี้ ใหกับผูเรียน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน     

คิดอยางมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกวางคิดลึกซ้ืง คิดไกล กระบวนการคิดตางๆ เหลานี้จะชวยเสริมสราง

ปญญาใหกับมนุษยและเปนพ้ืนฐานสําคัญ สําหรับการสรางสันติสุขและสันติภาพในสังคม 

2. ศาสนา ศาสนาเปนสถาบันหลักทางสังคมมาต้ังแตอดีต ในสภาวะสังคมปจจุบัน        

ซ่ึงสังคมไทยกําลังเผชิญปญหาท่ีสําคัญอยูหลายเรื่อง จําเปนพัฒนาคนใหมีปญญาหลายๆ ดาน       

เพ่ือชวยกันแกปญหาและพัฒนาสังคมในทางสรางสรรค และเพ่ือมุงหวังใหสันติสุขอยางแทจริง

เกิดข้ึนในสังคม บทบาทท่ีสําคัญของศาสนาในสวนนี้จึงควรเปนการเสริมสรางปญญาใหกับประชาชน 

เปนการชวยเสริมบทบาทหนาท่ีของระบบการศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

3. การเมือง ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุขใหกับสังคมอีกทางหนึ่ง การเมืองจะตอง

สรางระบบการปกครองบานเมือง ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสวนรวม           

ท่ีเรียกวา ธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ (Good Governance) ข้ึนมาใหได 

ธรรมรัฐ หมายถึง ผลลัพธของการจัดกิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบันท่ัวไป ภาครัฐ        

และเอกชน มีผลประโยชนรวมกัน ไดกระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

ตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสูการผสมผสานประโยชนท่ีหลากหลายและขัดแยงกันได  

 
 

    
19 Wikipedia, “สันติสุข”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://th.wikipefia.org/wiki  [1 ธันวาคม 2561]. 
20 พระทศพล เขมาภิรโต, “ชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ”, เดลินิวส, (15 ตุลาคม 2561): 3 

 

https://th.wikipefia.org/wiki
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องคประกอบของธรรมรัฐมีดังนี้ คือ 

1) มีความรับผิดชอบและมีเหตุผลท่ีอธิบายไดรวมท้ังสามารถตรวจสอบได 

2) ประชาชนมีสวนรวม 

3) ตองมีการคาดการณได 

4) จะตองมีความโปรงใส 

5) จะตองมีความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบท้ัง 4 องคประกอบนี้ 

4. กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม เปนองคประกอบท่ีมีความเก่ียวของกับ

ธรรมรัฐ จะเปนสวนท่ีทําใหกระบวนการบริหาร การดําเนินชีวิต การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย 

สามารถกระทําไดดวยความถูกตอง เสมอภาค ยุติธรรม เริ่มตนจากการมีระบบกฎหมายท่ีมีความ

ยุติธรรมตอสังคม และปจเจกบุคคล และจะตองมีผูใชกฎหมายไมวาจะเปนตุลาการ อัยการ ตํารวจ 

ผูใชกฎหมายเหลานี้ จะตองเปนผูมีคุณธรรมและมีความเท่ียงธรรมอยางแทจริง สังคมท่ีทุกคน      

อยางจะสราง ก็คือ สังคมท่ีตองมีกฎหมายท่ีดีรองรับ นอกจากนี้ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดอีกอยางหนึ่งก็คือ 

จะตองมีตุลาการท่ีเปนอิสระ ไมติดยึดอยูในผลประโยชน หรืออํานาจ โดยเฉพาะอํานาจทางการเงิน

ของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

5. ส่ือทางสังคม ยุคปจจุบันเปนยุคสังคมขอมูลขาวสาร สิ่ ง ท่ี มีบทบาทสําคัญ             

ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางใหญยิ่ง ก็คือ สื่อทางสังคม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีใหขอมูลขาวสาร             

แกประชาชน สื่อทางสังคม ไดแกหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ซ่ึงสวนใหญเปนสื่อบันเทิง โฆษณา 

การศึกษา วัฒนธรรม และในดานอ่ืนๆ ในปจจุบันมีลักษณะการใชสื่อในระบบใหม คือ มัลติมีเดีย    

ซ่ึงเปนการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลายผสมผสานกันเพ่ือเสริมความตองการของคนใหใกลเคียง     

กับความเปนจริงท่ีสามารถสัมผัสกันไดมากข้ึน ระบบมัลติมีเดีย จึงเปนระบบท่ีอยูในความสนใจ     

ของมนุษยเปนอยางมากในสังคมปจจุบัน 

ภาพรวมของสื่อทางสังคมในปจจุบันท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ก็คือ ในหนังสือพิมพ            

เต็มไปดวยเรื่องละคร ประเภทดอยคุณภพ เรื่องของดารา วงการกีฬา การโฆษณา และพาดหัวขาว

ดวยการเมือง และอาชญากรรม สื่อวิทยุสวนมากใชเวลาในการกระจายเสียงเพลง โฆษณาสินคา     

โดยท่ีสัดสวนของขาวสารมีนอย และมีประเภทสนทนาบาง สําหรับโทรทัศนสวนใหญใชเปนสื่อ

สําหรับการบันเทิงและการโฆษณาสิ่งตางๆ อยูตลอดเวลา มีขาวสารหรือรายการท่ีมีสาระอยูบาง     

แตเปนสัดสวนท่ีนอยเชนเดียวกัน 

การสรางสันติสุข สันติภาพในสังคมยุคขาวสาร จึงเปนสิ่งท่ีเริ่มตนจากฐานท่ีสําคัญ        

คือ ความศรัทธาในศาสนา การมีความคิดอิสระ การมีความรัก ความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย               

และสรรพสิ่งท้ังหลาย ซ่ึงเปนฐานท่ีสําคัญท่ีทุกคนจะตองมีเปนเบื้องตน หลังจากนั้นทุกคนจึงตอง

ชวยกันสรางเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุน สุขภาพท่ีสมบูรณ ชุมชนท่ีเขมแข็ง สังคมสันติสุข              

และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ในสวนของรัฐจะตองเขามาเสริมในองคประกอบทุกๆ สวน เพ่ือให              

เกิดความสมบูรณโดยครบถวนทุกๆ องคประกอบ ในลักษณะของการเกิดดุลยภาพ คือคน              

เปนผูสรางสังคม สังคมเปนผูสรางรัฐ และรัฐกลับมาสรางคนและสังคม ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ 

..............  
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ในลักษณะของการเคลื่อนไหวยางไมหยุดยั้ง เปนการสรางสันติสุข และสันติภาพในลักษณะ         

ของการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวซ่ึงจะกอใหเกิดเปนความสมดุลของทุกๆ สวน เปนสันติสุข        

ท่ีมีความสอดคลอง และผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติอยางแทจริง 

แนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข21 จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความมีน้ําใจไมตรี    

ท่ีดีตอกัน ความมีน้ําใจเปนเรื่องท่ีทุกคนทําได โดยไมตองใชเงินทองมากมาย เพียงแตแสดง          

ความเมตตากรุณาตอเพ่ือนมนุษย โดยการชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ เทานั้น ก็เปนการแสดงน้ําใจได 

เชน การพาเด็กหรือผูสูงอายุขามถนน หรือการสละท่ีนั่งบนรถโดยสารใหหญิงมีครรภ หรือแมแต     

การมีสวนรวมชวยกันพัฒนาสังคมของเราใหดีข้ึนก็ได เปนตน ก็นับวาเปนการแสดงน้ําใจ การแสดง

ความมีน้ําใจจึงไมไดวัดกันดวยเงินทอง บางคนมีเงินมาก แตก็ไมไดหมายความวา เขาจะเปน          

คนมีน้ําใจ เพราะเขาอาจแลงน้ําใจก็ได บางคนเปนเศรษฐีแตมีความตระหนี่มากไมยอม แมจะ        

สละเงินใหผู อ่ืนโดยท่ีตน ไมไดรับประโยชนตอบแทน ถึงกระนั้นคนท่ีไมไดมีเงินมากเพียงแค

พอมีพอกิน อาจเปนคนท่ีพอมีน้ําใจ ใหคนอ่ืนบางก็ยอมเปนท่ีรัก และชื่นชมของผูอ่ืนเสมอ 

ความมีน้ําใจนั้น ตรงกันขามกับความเห็นแกตัว ขณะท่ีคนเห็นแกตัวมักจะคิด               

แตประโยชนสวนตัวมากอน แตแนนอนท่ีคนมีน้ําใจจะคิดถึงประโยชนของสวนรวมบาง และความ          

มีน้ําใจก็ยังตรงกันขามกับความอิจฉาริษยา คนท่ีอิจฉาริษยาคนอ่ืนยอมปรารถนาท่ีจะเห็น           

ความลมเหลวของผูท่ีไดดีกวา แตคนมีน้ําใจนั้น เม่ือเห็นคนอ่ืนไดดีกวาจะมีมุฑิตาจิตและจะแสดง

ความยินดีดวยอยางจริงใจ ผูมีน้ําใจจะนึกถึงผูอ่ืนและจะพยายามชวยผูอ่ืนท่ีดอยโอกาสกวา ผูมีน้ําใจ

จึงเปนท่ีรัก และตองการของคนท่ัวไป และเปนคนมีคุณคาตอสังคม และท่ีสําคัญพวกเขาเหลานั้น       

ก็จะเปนผูท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตอยางแนนอน 

อยางท่ีกลาวไว ความมีน้ําใจจะไมสามารถเกิดข้ึนในสังคมไดเลย หากไมมีผูใดแสดง       

หรือกระทํามันข้ึนมา ซ่ึงถาหากเราอยากท่ีจะเปนบุคคลนั้น บุคคลท่ีจะสรางความมีน้ําใจใหแกสังคม 

บุคคลท่ีปรารถนาอยากใหสังคมของตนเองและผูอ่ืนมีความสุขนั้น ทําไดไมยากเลย มันอยูท่ีความคิด 

ความรูสึก และหัวใจของเราเองเทานั้น ท่ีจะสั่งใหตัวเองลงมือทํา เราอาจฝกฝนตนเองใหเปนคน           

มีน้ําใจได ดังนี้ 

1. ควรเอาใจเขามาใสใจเรา คิดถึงหัวจิตหัวใจของคนอ่ืน และแสดงตอผูอ่ืนเหมือนท่ีเรา

ตองการใหคนอ่ืนแสดงตอเรา และทําดีตอคนอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน ไมวาความดีนั้นจะเปนเพียง

สิ่งเล็กนอย หรือสิ่งท่ียิ่งใหญก็ตามแมผูอ่ืนไมไดรับรูกันทุกคน แตหัวใจของเราก็รับรูเสมอ 

2. ควรเปนผูใหมากกวาผูรับ และไมหวังวาคนอ่ืนจะตองมาใหเราเสมอ 
 

 

 

 
21 อานันท  ปญญารชุน, “แนวทางการอยู ร วมกันอย างสันติสุข” , วารสารการศึกษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ, ปท่ี 20 ฉบับท่ี 5  (20 มกราคม 2541): 176-177 
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3. ควรแสดงน้ําใจกับคนรอบขาง เชน เม่ือเวลามีโอกาสไดไปเท่ียวในท่ีไกล หรือใกล       

ก็ตามควรมีของฝากเล็กๆ นอยๆ ติดมือมาถึงคนท่ีเรารูจักและญาติมิตรของเรา นั่นเปนการแสดง

ความมีน้ําใจตอกัน เพราะแมอาจจะเปนแคสิ่งเล็กนอย แมจะไมตองใชเงินทองมากมาย แตสิ่งท่ีได    

มันมีคามากกวานั้น นั่นคือน้ําใจท่ีผูอ่ืนไดรับจากเรา 

4. ควรเสียสละกําลังทรัพย สติปญญา กําลังกาย และเวลา ใหแกผูเดือดรอนเทาท่ี     

เราพอจะทําไดโดยไมถึงกับตองลําบากแกผูอ่ืนใหกับผูท่ีตองการพ่ึงพาอาศัยเรา โดยเปนการกระทํา 

ท่ีไมหวังผลตอบแทน 

5. ควรมีนิสัยเอ้ือเฟอ ชวยเหลือเก้ือกูลตอเพ่ือนบาน เชน ไปรวมงานพิธีตางๆ              

คือ งานแตงงาน งานศพ หรืองานอ่ืนๆ เทานั้น เขาก็จะเห็นวาเราเปนคนมีน้ําใจ และจะสามารถ    

เชื่อมไมตรีจิตตอกันได 

6. ควรใหความรักแกคนอ่ืนๆ และใหความรวมมือเม่ือเขาตองการใหชวยเหลือ          

และชวยเหลือเขาอยางสุดความสามารถดวยความจริงใจท่ีเรามี การฝกฝนตนเองใหเปนคนมีน้ําใจ 

นอกจากจะทําใหเรามีจิตใจท่ีดีงามเบิกบานแจมใส ผิวพรรณผองใส ใบหนาอ่ิมเอิบแลวยังทําใหเรา    

ไดมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมดวยเพราะความมีความมีน้ําใจแสดงถึงความมีเมตตา

กรุณาตอเพ่ือนมนุษย แลวชีวิตของเราจะพบแตความสุขตลอดไป เพราะสังคมของเราจะเปนสังคม

แหงความสันติสุข22 

การอยูรวมกันอยางสันติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1. การอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม23 

-  ปจจุบันสังคมไทยเขาสูความเปนพหุสังคมมากข้ึน การอยูรวมกันของบุคคลท่ีมี       

ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมท้ังทัศนคติความเชื่อ          

อาจนํามาซ่ึงความไมเขาใจกันได 

-  ดังนั้น การเรียนรูเพ่ือยอมรับในความแตกตางและความหลากหลายของสังคม           

พหุวัฒนาธรรม จําเปนอยางยิ่งท่ีคนไทยควรเรียนรู เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

- การอยูรวมกันอยางสันติสุข หมายถึง การท่ีมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม สามารถ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑการอยูรวมกันในรูปของกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรม     

ในการชวยเหลือเก้ือกูลกัน การมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ของสังคม เชน การมีสวนรวมในกิจกรรม

การเมืองการปกครอง เคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกริยา และวาจาดูหม่ินผูอ่ืน และการปฏิบัติ      

ตามคุณธรรมของการอยูรวมกันตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ จะทําใหประชาชนสามารถอยูรวมกัน

อยางสันติสุข 

 
22 เรื่องเดียวกัน. 
23 ชนากานต โสจะยะพันธ, “การอยูรวมกันอยางสันติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม”, เอกสารประกอบ   

การสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม, (โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รอยเอ็ด, 2560), (อัดสําเนา). 
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2. การเคารพกฎเกณฑ 

- เปนหลักการพ้ืนฐานของการอยูรวมกันของผูคนในสังคมโดยปกติสุข ไมวาจะเปนสังคม

ใดหรือประเทศไทย การอยูรวมกันของผูคนเปนจํานวนมากในสังคมตองอาศัยกฎระเบียบกติกา      

ของสังคม ซ่ึงคนในสังคมนั้นๆ จําเปนตองเรียนรูกฎ กติกาของสังคม พรอมท้ังตองมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมสวนรวม นั่นคือ ตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกาของสังคม คือ การถายทอด        

วิถีชีวิตวัฒนธรรม และการทําใหสมาชิกในสังคมนั้นสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

- ในสังคมท่ีไดมีการจัดระเบียบอยางดีแลวนั้น การอบรมใหเรียนรูกฎเกณฑของสังคม

เปนกระบวนการท่ีจะตองกระทํา เริ่มตังแตวัยเด็กจนถึงผูใหญ การเขาไปมีสวนรวมในรูปของสังคม

ใหม และสถาบันใหม สมาชิกในสังคมก็จะตองเรียนรูกฎเกณฑใหม และยอมรับคานิยมใหม             

และในขณะเดียวกันท่ีพอแมครอบครัวก็ตองทําหนาท่ีเปนตัวหลักท่ีสําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือให

เกิดการเรียนรูในการเคารพกฎเกณฑของสังคม เพ่ือใหการดํารงชีวิตอยูของสมาชิกในสังคม             

ไดอยูรวมกันอยางมีความสุข 

3. การเคารพซ่ึงกันและกัน 

- การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีมีรัฐธรรมนูญ เปนแมบทกําหนด

กรอบใหทุกภาคสวนของสังคมยึดถือและปฏิบัติรวมกัน โดยกรอบท่ีสําคัญในการดํารงตน            

อยางเหมาะสมของประชาชน คือการยึดม่ันในสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด

หากประชาชนทุกคนรู ถึงสิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว  และตางปฏิบัติ                  

ไดอยางถูกตองครบถวน ประชาชนในชาติยอมอยูรวมกันอยางมีความสุข และชาติบานเมือง              

ก็จะพัฒนา และเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

- การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผูอ่ืนในสังคม เปนสิ่งท่ีชวยจัดระเบียบใหกับ

สังคมสงบสุข โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน สามารถแสดงออก      

ไดหลายประการ เชน การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนตน 

2. รูจักใชสิทธิของตนเองและแนะนําใหผูอ่ืนรูจักใชสิทธิของตนเอง 

3. เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

เชน สิทธิเสรีภาพของความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน เปนตน 

4. ปฏิบัติตามหนาท่ีของชาวไทยตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน การออกไปใชสิทธิ์

เลือกตั้ง การเสียภาษีใหรัฐเพ่ือนําเงินมาพัฒนาประเทศ เปนตน 
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ผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  

1. ผลท่ีเกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมานรักใครสามัคคี ไมมี      

ความแตกแยก ไมแบงเปนพวกเปนเหลา บานเมืองก็จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวม       

ก็จะสดใส ปราศจากการระแวงตอกัน การดําเนินกิจกรรมตางๆ สามารถดําเนินไปอยางราบรื่น        

นักลงทุน นักทองเท่ียวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศของเราดวยความม่ันใจ 

2. ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนหรือสังคม เม่ือประชาชนในสังคมรูจักสิทธิของตนเอง           

และของคนอ่ืน ก็จะนําพาใหชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เม่ือสังคมม่ันคงเขมแข็งก็จะมีสวนทําให

ประเทศชาติเขมแข็ง เพราะชุมชนหรือสังคม เปนสวนหนึ่งของประเทศชาติบานเมืองโดยรวม 

3. ผลท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันแรกของสังคม เม่ือครอบครัว

เขมแข็ง และอบรมสั่งสอนใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนรูบทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเอง           

และปฏิบัติตามท่ีกฎหมายและรัฐธรรมนูญไดใหความคุมครองไดอยางเครงครัด โดยไมละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของสมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะนําพาใหสังคมและประเทศชาติเขมแข็งตามไปดวย 

4. ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน 

- มารยาททางวาจา ก็คือ บุคลิกภาพท่ีปรากฏในสังคมท่ีเก่ียวกับการใชถอยคําสําเนียง    

ตอบุคคลท่ัวไป เชน การใชถอยคําท่ีสุภาพ ไมพูดเหยียดหยามผู อ่ืน การใชวา คําวา กรุณา              

เม่ือตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืน การกลาวคําขอโทษเม่ือทําผิดพลาด การกลาวคําขอบคุณ        

เม่ือไดรับความชวยเหลือ ไมสงเสียงดังกอความรําคาญ ไมพูดจาโออวดตนเอง ใชสําเนียงการพูด        

ท่ีนุมนวลเปนกันเอง ซ่ึงมารยาททางวาจานี้มีผลใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

- ไมใชวาจายุยงสอเสียดใหผูอ่ืนแตกราว หรือระหองระแหงกัน ควรหลีกอยางเด็ดขาด 

การสนทนาท่ีดียอมไมกลาวถึงใครในแงราย ใหกลาวถึงเรื่องท่ีไมพาดถึงบุคคลในทางท่ีจะทําให        

เขาเสียหาย ควรพูดสนทนาในทางท่ีจะเกิดความรู 

- ไมกลาววาจาหยาบคายเสียดสีดูถูก หรือขัดคอผูอ่ืน ไมพูดจาดูถูก ขมขู หรือกาวราว

ผูฟง จะทําใหขัดเคืองกัน และเปนการนาละอายสําหรับผูท่ีแสดงวาจาเชนนั้นออกมา แตควรพูด       

ใหเกียรติ ยกยอง หรือแสดงความข่ืนชอบผูฟงดวยความจริงใจ 

- แสดงความเคารพ ใหเกียรติผูฟงและผูท่ีกลาวอางถึง โดยใหความสนใจผูฟงท้ังท่ี       

เปนการพูดคุยสนทนา และการพูดในท่ีชุมชน ในการพูดถึงบุคคลอ่ืนท่ีเรากลาวอางคําพูด             

หรือความคิดของทาน ก็ควรจะใหเกียรติเจาของคําพูดนั้น โดยประกาศชื่อดวยความเคารพ มิใช    

กลาวอางข้ึนอยางเลื่อนลอย หรือกลาวเอาความคิดนั้นวาเปนของตนเอง 

- มีความรับผิดชอบตอการพูด นักเรียนตองไตรตรองกอนท่ีจะพูดอะไรออกไป เพ่ือให

การพูดนั้นเปนผลดี และเปนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน 
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5. ความมีน้ําใจและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

- การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความมีน้ําใจไมตรี

ท่ีดีตอกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความมีน้ําใจเปนเรื่องท่ีทุกคนทําได โดยไมตองใชเงินทองมากมาย 

เพียงแตแสดงความเมตรตากรุณาตอเพ่ือนมนุษย โดยการชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ เทานั้น ก็เปน        

การแสดงน้ําใจได เชน การพาเด็ก หรือผูสูงอายุขามถนน หรือการสละท่ีนั่งบนรถโดยสารใหหญิง      

มีครรภ หรือแมแตการมีสวนรวมชวยกันพัฒนาสังคมของเราใหดีข้ึนก็ได เปนคนท่ีมีน้ําใจ และรูจัก

ชวยเหลือผูอ่ืนก็ยอมเปนท่ีรัก และท่ีชื่นชมของผูอ่ืนเสมอ นอกจากนี้ยังชวยใหอยูรวมกันในสังคม      

ไดอยางมีความสุข 

- ควรเอาใจเขามาใสใจเรา คิดถึงจิตใจของคนอ่ืน และแสดงตอผู อ่ืนเหมือนท่ีเรา

ตองการใหคนอ่ืนแสดงตอเรา และทําดีตอคนอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน ไมวาความดีนั้นจะเปนเพียง

สิ่งเล็กนอย หรือสิ่งท่ียิ่งใหญก็ตาม 

- ควรเปนผูใหมากกวาผูรับ และไมหวังวาคนอ่ืนจะตองมาใหเราเสมอ 

- ควรแสดงน้ําใจกับคนรอบขาง เชน เม่ือเวลามีโอกาสไดไปเท่ียวในท่ีไกล หรือใกล        

ก็ตาม ควรมีของฝากเล็กๆ นอยๆ ติดมือมาถึงคนท่ีเรารูจัก และญาติมิตรของเรา นั่นเปนการแสดง

ความมีน้ําใจตอกัน เพราะแมอาจจะเปนแคสิ่งเล็กนอย แมจะไมตองใชเงินทองมากกมาย แตสิ่งท่ีได

มันมีคามากกวานั้น นั่นคือนําใจท่ีผูอ่ืนไดรับจากเรา 

- ควรเสียสละกําลังทรัพย สติปญญา กําลังกาย และเวลา ใหแก ผูเดือดรอน เทาท่ี     

เราพอจะทําไดโดยไมถึงกับตองลําบาก แกผูอ่ืนใหกับผูท่ีตองการพ่ึงพาอาศัยเรา โดยเปนการกระทํา

ท่ีไมหวังผลตอบแทน 

- ควรมีนิสัยเอ้ือเฟอ ชวยเหลือเกื้อกูลตอเพ่ือนบาน เชน ไปรวมงานพิธีตางๆ เชน      

งานแตงงาน งานศพ หรืองานอ่ืนๆ เทานั้น เขาก็จะเห็นวาเราเปนคนมีน้ําใจ และจะสามารถ         

เชื่อมไมตรีจิตตอกันได 

- ควรใหความรักแกคนอ่ืนๆ และใหความรวมมือเม่ือเขาตองการใหชวยเหลือ           

และชวยเหลือเขาอยางสุดความสามารถดวยความจริงใจท่ีเรามี 

6. การอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

การอยูรวมกันกับคนหมูมากท่ีมีความแตกตางกันในหลายดาน อาจมีการกระทบ       

กระท่ังกันเกิดปญหาข้ึนมาได ถึงแมปญหาท่ีเกิดจากความแตกตางในสังคมเดียวกันจะมีอยูท่ัวไป            

แตหากเรารูจักเรียนรูความแตกตาง การเคารพและยอมรับซ่ึงความแตกตางของกันและกัน            

การมีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความไวใจและมีความปรารถนาดีตอกัน สิ่งเหลานี้ ลวนเปน       

สวนสําคัญท่ีชวยทําใหประชาชนทุกชาติพันธุ สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
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การอยูรวมกันอยางสันติ และการพ่ึงพาอาศัยกัน24 

การปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสมตอกัน คือสิ่งสําคัญท่ีชวยทําใหสมาชิกในสังคม      

อยูรวมกันอยางสงบสุข โดยเฉพาะสังคมท่ีมีลักษณะเปนสังคมพหุวัฒนธรรม เชน สังคมไทยนั้น

สมาชิกในสังคม ยิ่งจําเปนตองเรียนรูการปฏิบัติตน ใหกลมกลืนไปกับความแตกตาง เพ่ือปองกัน      

กับความแตกแยกท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา 

1. คุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาอาศัยกัน การอยูรวมกันอยางสันติ    

และพ่ึงพาอาศัยกัน กอใหเกิดประโยชนดานตางๆ ดังนี้ 

1.1 ประโยชนตอตนเอง 

1) ทําใหอยูในสังคมอยางมีความสุข และรูสึกปลอดภัยจากอันตรายตางๆ  

2) มีผูคอยใหความชวยเหลือเม่ือตกยาก หรือประสบกับความยากลําบากจากเหตุการณ

ตางๆ และทําใหไมรูสึกโดยเดี่ยว หรือไรท่ีพ่ึงเม่ือเจอปญหา 

3)  ประสบความสําเร็จในการประกอบหนาท่ีการงาน เพราะไดรับความชวยเหลือเก้ือกูล        

จากบุคคลรอบขาง 

1.2 ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  

1) สังคมเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุข ปราศจากปญหาความแตกแยกขัดแยงใดๆ  

2) เกิดการพัฒนาท่ีรวดเร็วและยั่งยืน เพราะความสงบสุขในสังคมจะกระตุนใหเกิด       

การลงทุนทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศชาติมีรายไดเพ่ิมข้ึน เพียงพอตอการนํามาปรับปรุงโครงสราง

ทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ และพรอมรับมือกับความเสี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ 

3) ความสุขของคนในชาติเพ่ิมมากข้ึน เพราะมีความอยูดีกินดี รูสึกปลอดภัยในการ

ดําเนินชีวิต มีหนาท่ีการงานและรายไดท่ีม่ันคง 

2. แนวทางการอยูรวมกันอยางสันติ และการพ่ึงพาอาศัยกัน  

การเรียนรูวิธีการอยูรวมกันในสังคมท่ีเต็มไปดวยความหลากหลายและแตกตาง         

เพ่ือปรับตัวใหเขากับบุคคลรอบขาง จะกอใหเกิดความสุขในการอาศัยอยูรวมกัน ซ่ึงการสรางสันติสุข

ใหเกิดข้ึนในสังคม จําเปนตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกทุกคน โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

  
 

24 อศริญา เทพขาม, “การอยูรวมกันอยางสันติและการพ่ึงพาอาศัยกัน”, เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาหนาท่ีพลเมือง, (โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รอยเอ็ด, 2558), (อัดสําเนา).  
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1. เคารพซ่ึงกันและกัน 

1.1 แสดงกริยาท่ีนอบนอมตอกัน 

1.2 พูดดีตอกันท้ังตอหนาและลับหลัง 

1.3  ยอมรับในความแตกตางท้ังความเชื่อ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม เชื้อชาติ ผิวพรรณ เปน

ตน 

1.4 รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

2. เมตตาตอกัน 

2.1 เอาใจเขามาใสใจเรา คิดถึงจิตใจของผูอ่ืน 

2.2 แสดงความหวงใยตอบุคคลรอบขาง ไมซํ้าเติมใหผูอ่ืนไดรับความทุกขยากมากข้ึน  

2.3 ฝกใจใหรักในการให มากกวาการรับ  

2.4. เสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม 

3. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

3.1 บริจาคทรัพย หรือสิ่งของชวยเหลือผูอ่ืนท่ียากลําบากหรือประสบภัยตางๆ 

3.2 ชวยเหลือผูอ่ืนทํางาน หรือชวยงานตามความสามารถของตนดวยความทุมเท       

และเต็มใจ 

3.3 ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอกําหนด หรือระเบียบของสังคม 

4. มีความซ่ือสัตยตอกัน 

4.1 แสดงความจริงใจตอกันท้ังทางกาย วาจา ใจ ท้ังตอหนาและลับหลัง 

4.2 รักษาสัจจะวาจา ตองทําใหไดตามท่ีรับปากไว 

4.3 ไมทุจริต หรือเอาเปรียบผูอ่ืนดวยกลอุบายตางๆ 

4.4 ไววางใจกัน ไมระแวงผูอ่ืนจนเกิดความเปนความบาดหมาง 

4.5 ฝกความมีระเบียบวินัยในตนเองใหกลายเปนนิสัย 

5. ไมลบหลูดูหม่ินกัน 

5.1 ไมดูถูกการกระทํา คําพูด หรือความคิดของผูอ่ืน 

5.2 ไมแสดงกิริยา หรือวาจาดูถูกศรัทธาความเชื่อ วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ

ของผูอ่ืน 

5.3 เคารพสิทธิมนุษยชน ดวยการปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม 
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มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม 

มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม25 มีดังตอไปนี้ 

1. การรูจักวางตน ตองเปนคนท่ีมีความอดทน มีความสงบเสง่ียม ไมแสดงกริยากาวราว 

อวดรู อวดฉลาด อวดม่ังมี และไมควรดีตัวเสมอผูใหญ แมวาจะสนิทสนมหรือคุนเคยกันสักปานใด     

ก็ตาม 

2. การรูจักประมาณตน มีธรรมของคนดี 7 ประการ ไดแก รูจักเหตุผล รูจักตน รูจัก

ประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล โดยไมทําตัวเองใหเดน เรียกรองใหคนอ่ืนสนใจ        

หรือสรางจุดสนใจในตัวเรามากเกินไป 

3. การรูจักพูดจา ตองไมทักทายปราศรัยกับคนดวยคําพูดท่ีจะทําใหคนเขาเกิดความ     

อับอายในสังคม และไมคุยเสียงดังหรือยักค้ิวหลิ่วตา ทําทาทางประกอบจนทําใหเสียบุคลิกได 

4. การรูจักควบคุมอารมณ คือ รูจักขมจิตของตน ไมใชอารมณรุนแรง เพ่ือไมใหลวง        

สิ่งท่ีไมควรลวง ไดแก การขมราคา โทสะ โมหะ ไมใหกําเริบเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางหนึ่ง        

คือ การรูจักขมอารมณตางๆ ไมทําลายขาวของ ไมพูดและแสดงกิริยาประชดประชัน หรือสอเสียด 

5. การสํารวมกิริยาเ ม่ือเดินผานผู ใหญ ขณะท่ีเดินผานผู ใหญใหกมตัวพองาม               

หรือหากผูใหญกําลังเดิน ไมควรวิ่งตัดหนา ควรหยุดใหผูใหญเดินไปกอน หรือไมควรเดินผานกลาง 

ขณะท่ีผูใหญกําลังพูดกัน 

6. การรูจักควบคุมอิริยาบถ ถือเปนคุณสมบัติท่ีดี เชน เม่ือเราไดยินเสียงเพลงก็ไมควร

เขยาตัว กระดิกเทา หรือเคาะจังหวัดโดยไมเลือกสถานท่ี ซ่ึงการกระทําดังกลาวนี้ ถือวาเปนอาการ

ของคนท่ีไมควบคุมอิริยาบถ และไมเหมาะสมกัลปกาลาเทศะ 

7. ความมีน้ําใจไมตรีอันดีตอกัน การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ดวยความรัก

และเขาใจกัน ควรมีความเอ้ืออาทร มีน้ําใจตอกัน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน มีความเห็นอกเห็นใจ 

เอาใจใส ทุกขสุขของผู ท่ีเ ก่ียวของ มุงดี มุงเจริญตอกัน ท่ีสําคัญ คือ มีน้ําใจในการชวยเหลือ           

หรือชวยทําประโยชนใหแกสังคม 

8. การชวยเหลือผูอ่ืน เปนคุณธรรมชั้นสูงของการอยูรวมกันในสังคม ซ่ึงเปนการเสียสละ

เพ่ือสวนรวม 

 

 

 
 

 

 

 
25 กระทรวงวัฒนธรรม, มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https:// www. 

Culture.go.th, [9 มกราคม 2558]. 
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การสรางสันติสุขสันติภาพ 

1. ชีวิตท่ีสันติสุขและสันติภาพ26 จุดมุงหมายของการใหธรรมะ คือการใหนําไปใช 

เหมือนกับการท่ีเราเดินบนทางท่ีขรุขระ รอนระอุ และกระหายน้ําสักแกว หากมีน้ําเพียงนอย             

เราก็คงดื่มกิน แตหากมีปริมาณมากเราก็คงท้ังด่ืนและอาบ ซ่ึงแนวความคิดทางจริยธรรมเหมือนน้ํา      

ท่ีบริสุทธิ์รดราดลงบนเรา เพ่ือใหทางทุกข โดยเฉพาะในเสนทางท่ีขรุขระอับจน เคยมีนักคิดกลาววา.

“ชีวิตเหมือนการเดินทาง เรือนรางเหมือนท่ีอาศัย บาปเหมือนโจรผูราย บุญท้ังหลายเหมือนท่ีพ่ึง      

ทางใจ” “เกิดมาทําไม” มีผูใหขอสังเกตวาไมรูวาเราเกิดมาทําไม แตควรตองรูวา เกิดมาแลว             

ควรทําอยางไร การคนหาคําตอบข้ึนกับความพอใจเนื่องจากสถานะของผูคนหา คําตอบยอมแตกตาง

กันไป ไปตามบนพ้ืนฐานของแนวคิด คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีประชาและศาสนาท่ีเขานับถือ  

2. พอแมคือเสรีชน ลูกเปนอิสรชน ศรีเสรีชน คือ ผูท่ีสบายไมตองมีภาระ แมพอแม         

จะเหนื่อย แตทานก็พอใจทําใหบุตร ดังนั้น คําตอบท่ีใกลตัวเราท่ีสุดวาเกิดมาทําไม ก็คือหนาท่ี               

5 ประการท่ีเราตองทําใหบกพรองนอยท่ีสุด คือ 

2.1 หนาท่ีความเปนลูก 

2.2 หนาท่ีความเปนพ่ีเปนนอง 

2.3 หนาท่ีความเปนเพ่ือน 

2.4 หนาท่ีความเปนมนุษย 

2.5 หนาท่ีความเปนศาสนิกชนในศาสนานั้นๆ  

ซ่ึงเหลานี้เปนลักษณะเชิงพุทธ 

2.1 หนา ท่ีความเปน ลูก  ข้ันแรกสุดเราควรเริ่ ม เปนลูก ท่ีดีกอน เพราะนรก                 

หรือสวรรคของพอแมนั้นอยูในกํามือของลูก หากลูกดี พอแมก็เหมือนไดข้ึนสวรรคท้ังเปน แตหาก    

ลูกชั่วก็เหมือนพอแมตกนรกท้ังเปน ดังนั้น หากจะใหคําตอบวาเกิดมาทําไม ท่ีสําคัญท่ีสุด ก็คงจะ    

เปนการเกิดมาเปนลูกท่ีทําใหพอแมชื่นใจนั่นเอง 

2.2 หนาท่ีความเปนพ่ีเปนนอง กรณีท่ีเรามีพ่ีนองก็มักจะเกิดปญหากลัวมีคนมาแยง

ความรัก เปนธรรมดา ทางท่ีจะชวยไดคือ รูจักละความริษยา ถาเราเปนลูกโทนก็ยิ่งตองตั้งใจ ใฝรู    

และเปนคนดี 

2.3 หนาท่ีความเปนมนุษย สวรรคบนพ้ืนพิภพของมนุษยก็อยู ท่ีการทําอะไรแลว          

ไมเดือดรอนตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงเราทําแลวเราสบายใจ สวนนรกก็คือ การทําอะไรใหผูอ่ืนหรือแมแต

ตนเองตองเดือดรอน 

 
 

  

 

26 วิโรจน พิมานมาศสุริยา, “หลักการสรางสันติสุขสันติภาพ”, วารสารสถาบันพระปกเกลา, ปท่ี 15 

ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560): 3. 
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2.4 หนาท่ีความเปนความเพ่ือน เปนสัจธรรมท่ีวา มนุษยอยูตัวคนเดียวในโลกไมได 

โลกนี้ตองมีเพ่ือน ซ่ึงในภาษาพระ เพ่ือนก็คือ มิตต อานวา มิด ตะ มีรากศัพทมาจาก เมตัตตา              

เม = เรา ตัตตา = ความเปน รวมแลวหมายถึง ความเปนเรา นั่นเองหากเรามองเพ่ือนใหเหมือน        

หัวอกเรา การยกพวกไปตีกัน การเอาเปรียบกัน จะไมมีตามกฎวิทยาศาสตร มนุษยโดดเดี่ยว            

และโตชา เปรียบกับนกไมมีขนก็บินยากฉันใด มนุษยไมมีเพ่ือนก็ข้ึนท่ีสูงไมไดฉันนั้น ในชนบท          

การเอาตนไมไปวางไว กลางทุงท่ีมีวัว ควายเหยียบย่ํา และมีลมพัดทุกทิศทาง จะโตชา แตถามี        

ตนไมหลายๆ ตนอิงอาศัยกันก็จะโตไดเร็ว ตางกับตนไมตนเดียว คนเราก็เชนกัน หากเอาแตใจ        

และเห็นแกตัว ก็ยากท่ีจะทําอะไรใหสําเร็จ ยิ่งในสังคมปจจุบันเรายิ่งตองจําเปนมีเพ่ือนท่ีดี                

แตเพ่ือนกินนั้นหางาย เพ่ือนตายนั้นหายาก ตามคํากลาวท่ีวา “ม่ังมีมากมายมิตรหมายมอง            

เม่ือมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา เม่ือไมมีหมดมิตรไมมองมา เม่ือมอดมวยแมนหมูหมา               

ไมมามอง” ฉะนั้น ความคิดท่ีจะแสวงหาเพ่ือท่ีดี 100 % นั้นยอมยาก แตเราคิดเสียวาเรา              

ไมมีสติปญญาหรืออํานาจมากพอ ท่ีจะไปบังคับใหคนอ่ืนมาเปนคนดีได แตเราอํานาจพอท่ีจะบังคับ

ใหตัวเองเปนคนดีได หากเราเปนคนดีแลว เม่ือมีเพ่ือนเขาก็จะเปนคนดีเหมือนเรา  

2.5 หนาท่ีความเปนศาสนิกชนในศาสนานั้นๆ ในแงของความเปนจริง เม่ือเราได

หายใจเขา หายใจออก เราก็หายใจเต็มท่ี เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสิ่งใดก็ควรทําใหเต็มท่ี           

ดวยเชนกัน แตเพราะมนุษยชอบผัดวันประกันพรุง จะเขาวัดก็ตอเม่ือเปนศพแลว เชนนี้จะได

ประโยชนอะไร หากเราเปนชาวพุทธเพียงแคชื่อ แตวันไมเขา เหลาไมขาด บาตรไมใส ไพไมละ         

เอาหัวพระ เปนปฏิทินอยางเดียว เชนนี้แลวก็คงไมรูวาเกิดมาทําไม เปนชาวพุทธทําไม 

3. การศึกษาเลาเรียน ก็เพ่ือใหมีปญญา ไมใชเรียนใหผานไปวันๆ แตจะตองมีการคิดคน

พัฒนาและปรับปรุงอยูเสมอ การเปนศาสนิกชนของศาสนาใดๆ ก็หันหนาเขาหาศาสนานั้นๆ บาง 

ไมใชรอใหแกใหเกษียณอายุแลวคอยสนใจ อาหารมีประโยชนกับเราเม่ือรางกายเจริญเติบโตพัฒนา

ฉันใด ธรรมะก็เปนประโยชนตอเม่ือ ชีวิตเริ่มออกเดินฉันนั้น เราเองก็ยังอยูในวันท่ีกําลังเดิน             

ในเสนทางชีวิต รูเพียงแตวิชาการนั้นยอมไมเพียงพอ แตตองรูวิชาประคองจิต คือศีลธรรมเอาไวบาง 

ดังท่ีเห็นกันแลววาผูนําของโลกแมจะเกงเพียงใด แตเม่ือผิดศีลขอ 3 แลวก็โดนผูคนรุมประณาม

ตอตาน   

ศีลมีสมบัติ ดังนี้ 

1. ไมเปลืองเนื้อท่ี 

2. ไมลิดรอนสุขภาพกายและจิต 

3. เพ่ิมคุณภาพใหกับชีวิต  

4. ผลิตคุณธรรมใหตนไวใช  

ดังนั้น เกิดเปนคนแลว จะดี ก็ตอเ ม่ือมีภาวิตตญาณ ไม เหมือนสัตว ท่ี มี เพียงแต

สัญชาตญาณ มนุษยรูตัววา อะไรท่ียังดอยและตองฝกเรื่องนั้นใหดีข้ึนท้ังทางกาย วาจา ใจ ใหสะอาด

ดวยศีล ฝกจิตใจใหสงบดวยสมาธิ ฝกใหเกิดปญญาจนรูแจงดับปญหาท่ีเกิดในชีวิต นั่นแหละ         

“ชีวิตท่ีสมบูรณ” ซ่ึงสิ่งท่ีมีชีวิตเกิดมาเพ่ือใหเพ่ือใหทํามีดังนี้  
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- ทางกาย ไดอาหาร ท่ีอยู ปจจัย 4 

- ทางศีล รูจักปรับปรุงบุคลิกภาพในการอยูรวมกับผูอ่ืน 

- ทางจิต จิตท่ีเราไดอิทธิพลความดีจากพอแม ไดรับการอบรมใหโอบออมอารี  

- ทางปญญา ท้ังวิชาการ วิชาชีพ การประคองจิต  

เราเปรียบเหมือนตนกลารากหญาของสังคมท่ีจะมารับชวงความเจริญหรือความเสื่อม

ของสังคมตอไป  

ดังนั้น ความหวังของสังคมก็คือ เราท่ีเกงท้ังวิชาการและเพียบพรอมคุณธรรม 

สันติสุขสวนบุคคล คือปจจัยใหเกิดสันติภาพของสังคม 

พุทธ= นาม คือ พระพุทธเจา ทานทรงเปนแบบอยาง คือ ตื่นตี 4 นอนนอย ฉันนอย       

แตทําประโยชนสวนรวมไดมา นี่เปนลักษณะพิเศษของสุภาพชนท่ัวโลก ดังจะเห็นวา โลกท่ีเจริญแลว

มักจะตื่นตัวตลอด ไมมีการหลับใหล สันติภาพของโลกนั้นเกิดจากสันติสุขของปจเจกบุคคลกอน      

และอุปสรรคท่ีไมทําใหสันติสุขบังเกิด ก็คือ ความเห็นตัว ความเห็นแกได และไมเอาใจใสตอสิ่งท่ี     

ควรรู เพราะฉะนั้นปจจัยท่ีจะกอใหเกิดสันติภาพ  ก็คือ ปจเจกบุคคล ควรรูวาสันติสุขจะเกิด           

ไดอยางไร ซ่ึงความสุขนั้นมี 2 ประเภท คือ  

1. สุขสนุก เปนความสุขท่ีตองแสวงหา มีจํากัดเฉพาะคนมีทรัพย มีโอกาส มีอํานาจ     

สุขชนิดนี้เปลืองเงิน ตัว แรงงาน สิ่งแวดลอม 

2. สุขสงบ เปนความสุขท่ีเรามีอยูแลว แตตองรักษาเอาไวมีอยางจํากัด เกิดข้ึนได          

ทุกหนแหง ไมเปลืองสิ่งใดและทุกคนก็มีไดเทาๆ กัน  

จึงสรุปไดวา ชีวิตไมรูวาเกิดมาทําไม แตวาเม่ือเราเกิดมาแลว เราตองถามตัวเองวา       

เราจะทําอะไรท่ีเปนประโยชน ก็ทําใหดีท่ีสุดในฐานะท่ีเราเปนลูก เปนพ่ี เปนนอง เปนเพ่ือน          

เปนมนุษย เปนศาสนิกชน ทํางานทุกชนิดโดยมีความคิดอยูเสมอวาอยาทําตัวเราและผูอ่ืนเดือดรอน 

ความรูสํานึกเกิดข้ึนอยางนี้เรียกวาคุณธรรม ท่ีเรามีคุณธรรมเพราะจิตใจเรามีจริยธรรม อันเปน       

วงจรกัน เราตองเขาใจสัจธรรมกอน จึงประพฤติจริยธรรม เม่ือประพฤติจริยธรรมแลวก็จะผลิต

คุณธรรมข้ึนมา สัจธรรมเปนรากฐาน จริยธรรมเปนตัวขับเคลื่อน คุณธรรมเปนตัวแสดงผล         

เหมือนดอกไมท่ีเบงบาน สจัธรรมเปนราก จริยธรรมเปนลําตน คุณธรรมเปนดอกผล คุณธรรมเปนผล

รูสัจธรรมเปนเหตุ คนฉลาดจะเห็นวาสันติสุขมีอยูแลวในตัวเรา ตองรักษา สุขอยูกับความสุข            

ท่ีเรียบงายแตวายั่งยืน สุขท่ีโลดโผนทําลายสุขภาพ ทําลายทุกสิ่งทุกอยาง ไมคุมกัน เพราะสุข      

เพียงเดี๋ยวเดียวแลวก็หายไป “รูจักตัวเอง เดือนตัวเอง จะทําใหมีความสุขและสันติภาพ” 
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การสรางสันติสุขเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1. ปรัชญาในการทํางานชุมชน27 

1.1 มนุษยทุกคนมีเกียรติและศักดิศรีในความเปนคน 

1.2 มนุษยทุกคนมีความสามารถ หรือมีศักยภาพ 

1.3 ความสามารถของมนุษยสามารถพัฒนาไดถามีโอกาส 

2. แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน 

2.1 การมีสวนรวมของประชาชน 

2.2 การชวยเหลือตนเอง 

2.3 ความคิดริเริ่มของประชาชน 

2.4 ความตองการของชุมชน 

2.5 การศึกษาเรียนรูตามวิถีชีวิต 

2.6 ยึดหลักประชาธิปไตย 

3. เขาใจตัวเอง เขาใจผูอ่ืน เขาใจสังคม เขาใจโครงสรางของหมูคณะ เขาใจหลักการ 

และวิธีการสรางสัมพันธ การสรางความสัมพันธ 

4. การรูจักตนเอง ความแตกตางของมนุษยเกิดจาก  

4.1 คานิยม 

4.2 การรับรู 

4.3 ทัศนคติ 

4.4 บุคลิกภาพ 

5. ส่ิงท่ีเราเห็น ส่ิงท่ีเราไดรับ 

6. ภาษากาย คือ องคประกอบของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดร. อัลเบิรต เมหราเบียน     

ศ.จิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ศึกษาวิจัยอิทธิพลในการสื่อสารมี 3 องคประกอบ           

คือ ภาษากาย จะสงผลใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รางกายไมเคยโกหก 

7. ส่ิงท่ีควรหลีกเลี่ยงในขณะท่ีพูดคุย การชี้นิ้วใสผูอ่ืน เปนภาษาสากลท่ีมีความหมาย

ในทางลบและแสดงถึงการเผด็จการ ขมขูผูฟง กาวราวและอาการโกธร เปนสิ่งท่ีไมควรปฏิบัติ         

กับผูอ่ืน ผลสํารวจท่ีทดลองกับผูบรรยาย 8 คน ท่ีใหใชสัญญามือ 3 แบบนี้ ระหวางการบรรยาย         

ครั้งละ 10 นาที และดูปฏิกิริยาของผูฟงแตละครั้ง ประเทศมาเลเซียและฟลิปปนส ถือเปนการดูถูก 

เพราะเขาจะใชกับสัตวเทานั้น คนมาเลเซียจะใชนิ้วโปงชี้คนหรือบอกทิศทาง 

 
 

 

 

  

27 เอกชัย ศรีวิลาศ, “การสรางสังคมสันติสุขเพ่ือการพัฒนาชุมชน”, สยามรัฐ, (12 ตุลาคม 2561): 2 
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8. การเขาใจคนอ่ืน 

8.1 จากการสืบคนขอมูลประวัติ 

8.2 คนควาจากตําราแลวนํามาเปนหลักการ 

8.3 สัมภาษณ และสนทนา 

8.4 จากการสังเกต 

8.5 จากผลงานของเขาท่ีผานมาก และจากการปฏิบัติงานรวมกัน 

8.6 เพ่ือความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

8.7 หม่ันใหกําลังใจคนอ่ืนมิใชซํ้าเติม 

8.8 อดกลั้นและหลีกเลี่ยงการโตเถียง 

8.9 เคารพความคิดเห็น และพูดคุยเรื่องท่ีเขาสนใจ 

8.10 มีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีกระทํา 

8.11 พูดเรื่องความผิดของเรากอนท่ีจะตําหนิผูอ่ืน 

     1) อยาตําหนิ ประจาน หรือบน 

     2) ยกยองและเอาใจใสตอผูอ่ืน 

     3) ยิ้ม 

     4) จําชื่อผูอ่ืนและเรียกใหถูกตอง ใหความเปนกันเอง 

     5) เปนนักฟงท่ีดี 

9. การสรางความสัมพันธกับชุมชน 

9.1 รูจักควบคุมอารมณของตนเอง 

9.2 สงเสริมใหกําลังใจแกผูรวมงาน 

9.3 ยกยองชมเชยใหกําลังใจและความชอบ 

9.4 หลีกเลี่ยงการขูบังคับ 

9.5 รักษาผลประโยชนของชุมชน 

10. การสรางความสัมพันธกับชุมชน 

10.1 เรียนรูนิสัยผูคนแลคุณลักษณะของชุมชน 

10.2 ทํางานใหดีท่ีสุด หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ 

10.3 หาทางทําใหความคิดของชุมชนบังเกิดผล 

10.4 ใหความเคารพยกยองชุมชนตามฐานะ 

10.5 อยารบกวนชุมชนในเรื่องเล็กนอย 

10.6 เขาหาชุมชนใหเหมาะสมกับโอกาสและเวลา 

10.7 อยานินทาวารายผูอ่ืน สรรเสริญความดีในโอกาสอันควร อยาบนถึงความยากลําบาก

ในการปฏิบัติงานตอหนาผูอ่ืน อยาโกธรเม่ือทานไมเห็นดวยกับความคิดของเขา 
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11. อุปสรรคของนักบริหาร 12 ประการ 

11.1 ทํางานไมเปนระบบ 

11.2 ไมควบคุมอารมณ 

11.3 ชอบโยนกลอง 

11.4 ไมยอมเขาใจคนอ่ืน 

11.5 ตอตานการเปลี่ยนแปลง ติดยึดกับความคิดเกาๆ 

11.6 ปกปองตัวเอง 

11.7 ไมยืดหยุน 

11.8 เกงคนเดียว 

11.9 เฉ่ือยชา ไมกระตือรือรนหรือเอาใจใสในงาน 

11.10 ไมยอมเสี่ยง ชอบเรื่องงาย ไมริเริ่มอะไรใหม 

12. ทดสอบการเปนปรปกษกับผูใตบังคับบัญชา  

12.1 เม่ือเดินผานลูกนองเราคิดแตเรื่องาน จนลืมทักทายหรือยิ้ม 

12.2 มีงานมากเสียจนไมมีเวลาแมแตจะพูดจาทักทายกับลูกนอง 

12.3 ปลอยใหลูกนองคอยขณะท่ีติดธุระหรือพูดโทรศัพทโดยท่ีไมมีขอโทษ 

12.4 ชอบเก็บเอกสาร แฟมงานตางๆ ไวบนโตะท้ังๆ ท่ีไมมีความจําเปนจะตองใชอีก 

12.5 เม่ือลูกนองตองการท่ีจะรูวางานท่ีทําถูกใจของทานหรือไม ทานกลับเลื่อนเวลา    

นัดพบเพ่ือหารือออกไป 

12.6 พนักงานปฏิบัติงานดี ทานไมสนใจท่ีจะชมเชย แตกลับชอบพูดถึงจุดบกพรอง 

12.7 มีพนักงานบางคนท่ีทานไมเคยกลาวชมชนความดีของเขาใชหรือไม 

12.8 มีการกลาวตักเตือนลูกนองตอหนาคนอ่ืน 

13. ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดา เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีอยูรวมกันในสังคม         

เม่ือสังคมหลีกเลี่ยงความขัดแยงไมได ตองหาวิธีการจัดการความขัดแยงใหได เหมาะสมกับลักษณะ

ความขัดแยงและความตองการของคูกรณี เพ่ือใหคูกรณีคงอยูรวมกันไดในสังคมอยางปกติสุข 

14. เจตคติ มีทัศนคติเชิงบวก ปญหาคือความทาทาย และปญหาใหคิดทีหลัง              

เนนเรื่องการปองกัน แกไข ฟนฟู เยียวยา ชัดแยงแลวตองหาสาเหตุใหได คิดรวมกันกอนเกิดปญหา 

เม่ือเกิดปญหาความขัดแยงแลวแกไขยาก 

15. ระดมสมอง นึกถึงความขัดแยง (ธรรมชาติของความขัดแยง) เวลาพูดถึง          

ความขัดแยงทานนึกถึงอะไรและรูสึกอยางไร เปนสิ่งแรก เขียนบนกระดาษคําตอบ 

16. มนุษยอยูกับความขัดแยง ขัดแยงกับตัวเอง ขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน ขัดแยง       

ตอสังคมรอบขาง 

17. ทําอะไรคิดเอาแต “ตัวกู ของกู” เอาตัวเองเปนศูนยกลาง  

18. การจัดการความขัดแยง ตองมอง 3 มิติ มิติเชิงปองกัน มิติเชิงแกไข มิติ             

เชิงปรองดอง เยียวยา สันติสุข 
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19. วงจรความขัดแยง การสื่อสารท่ีดี สรางการมีสวนรวม การเปนหุนสวน แผนท่ี

ความขัดแยง วัฎจักรความขัดแยง รูสาเหตุความขัดแยง การสานเสวนา การอํานวยการประชุม       

การเจรจาตอรอง การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง การอนุญาโตตุลาการ การมีสวนรวม กระบวนการ

ยุติธรรม การฟนคดี การขอโทษ การใหอภัย การปองกันและวิเคราะห ความขัดแยง การจัดการ

ความขัดแยง การปรองดองสูสันติ 

20. รากเหงาและสาเหตุของความขัดแยง ปญหาความตางคานิยม อุดมการณ 

วัฒนธรรม ปญหาความสัมพันธ ปญหาขอมูล ความจริงและขาวสาร ปญหาผลประโยชน              

และความตองการ ปญหาโครงสราง 

21. อารมณท่ีรุนแรง การรับรูคลาดเคลื่อน สื่อสาร ทัศนคติตายตัว ประพฤติเชิงลบ 

การแยงชิงอํานาจ ความไมเทาเทียมกัน ความไมยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง ปรัชญาความเชื่อ     

ไมตรงกัน คานิยมตางกัน ประสบการณ พ้ืนฐานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีตางกัน คานิยม

ความสัมพันธ โครงสราง ขอมูลนอย ผิดพลาด แปลขอมูลไมตรงกัน ความแตกตางในการเก็บ        

และศึกษาขอมูล แยงชิงผลประโยชน เงินทอง ทรัพยากร ความเชื่อ ความยุติธรรม วิธีการ 

ผลประโยชน ยากตอการเจรจา เจรจาได ประเภทของความขัดแยง 

22. เวลา ความรุนแรง สงคราม การปะทะกันอยางแทจริง การลดลงและหาขอตกลง     

การลดระดับลงของความตึงเครียด ชวงหลังความขัดแยง การเพ่ิมข้ึนของความตึงเครียด            

ความขัดแยงปรากฏข้ึน ความขัดแยงท่ีซอนเรนอยู ชวงสันติภาพอยางแทจริง วัฏจักรแหงความขัดแยง 

23. พระราชดํารัสท่ีพระราชทานแกประชาชนชาวไทย ในโอกาสข้ึนปใหม               

พ.ศ. 2494 ดังความตอนหนึ่งวา “ประวัติศาสตรไดแสดงใหปรากฏตลอดมาวา ชาติใดเสื่อมสูญ    

ยอยยับอับปางไป  ก็เพราะประชาชนขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเปนหมูคณะ เปนพรรคเปนพวก 

คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัสประหารซ่ึงกันและกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเปนไสศึกใหศัตรู        

มาจูโจมทําลายชาติของตน ดังนี้ ขาพเจาจึงขอชักชวนพ่ีนองชาวไทยท้ังหลาย ใหระลึกถึงพระคุณ

ของบรรพบุรุษ ซ่ึงได กอบกูรักษาบานเกิดเมืองนอนของเรามานั้นใหจังหนัก แลวถือเอาความสามัคคี 

ความยินยอม เสียสละสวนตัว เพ่ือประโยชนยิ่งใหญของประเทศชาติ เปนคุณธรรมประจําใจ           

อยูเนืองนิตย จึงขอใหพ่ีนองชาวไทยท้ังหลาย จงบําเพ็ญกรณีกิจของตนแตละคนดวยความซ่ือสัตย

สุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทนและ กลาหาญ แลวอุทิศความเสียสละสวนตัว ความเหน็ดเหนื่อย 

ลําบากยากแคน เปนพลีบูชาบรรพบุรุษ ผูซ่ึงไดกอสรางชาติเปนมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทย

จนบัดนี้ 

24. ภาครัฐจะพูดอยูเสมอวา ทําถูกตองตามข้ันตอน ตามกฎหมาย ตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ถาทุกคนทําถูกตอง ทุกหนวยงานทําถูกตอง แลวทําไมวันนี้จึงยังมีปญหาอยู ตกลง          

ความถูกตองชอบธรรมตามกฎหมาย นําไปสูความยุติธรรมทางสังคมจริงหรือไม ความถูกตอง          

ตามกฎหมาย สรางใหสังคมเปยมไปดวยความยุติธรรมจริยธรรมหรือไม ท้ังท่ีในหลักการแลว 

กฎหมายท่ีดีก็ควรนําไปสูความยุติธรรมและความมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม ไมควรแยก          

หรือแปลกแยกออกจากกัน ใหความยุติธรรมมากอนและอยูเหนือกฎหมาย 
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25. สันติเกิดไมได ถาไมมีความยุติธรรม สรางวัฒนธรรมแหงสันติ ดวยใหความยุติธรรม 

และสิทธิเทาเทียมกัน ขจัดความหลงผิดในตัวบุคคล มิใชมุงการจัดตัวบุคคล ยิ่งใช อํานาจ                

ยิ่งเกิดความรุนแรงและการไมยอมรับ ไมมีใครถูกหรือผิดโดยสมบูรณ ความขัดแยงแกไดดวย             

ความรวมมือ สันติภาพในโลกจะเกิดข้ึนไดอยางแทจริง ก็เม่ือเราแตละคนสรางสันติภาวะข้ึนได 

ภายในใจของเราเองกอน 

26. ปญหาพ้ืนฐาน 4 ประการในการพูด ดังนี้ 

1. สิ่งท่ีเราพูด ผูฟงอาจไมไดยิน 

2. สิ่งท่ีเราพูด ผูฟงอาจไมเขาใจ 

3. สิ่งท่ีเราพูด ผูฟงเขาใจแตอาจไมยอมรับ 

4. ผูพูดอาจไมรูวา ผูฟงนั้นไดยิน เขาใจ หรือยอมรับในสิ่งท่ีตนพูด 

27. หลักสําคัญท่ีควรยึดถือ แยกคนออกจากปญหา เนนท่ีความสนใจ อยาเนน            

ท่ีตําแหนงหนาท่ี พยายามหาทางเลือกลายๆ ทาง กอนตัดสินใจ ตองตกลงกันตามกฎเกณฑ ซ่ึงเปน     

ท่ียอมรับของทุกฝาย 

28. การใชอํานาจ การใชอํานาจจัดการความขัดแจง จะนําไปสูความไมพอใจ           

และการไมรวมมือ การใชอํานาจระงับเหตุการณวุนวาย ตองม่ันใจวาอํานาจท่ีใชนั้น ถูกตอง           

ตามกฎหมาย และเปนอํานาจท่ีตนเองมีอยูจริง ผูบริหารแบบ “บาอํานาจ” มักจะใชวิธีแบบแพนะ 

เพราะเชื่อวา “เม่ือฉันมีอํานาจ ฉันตองชนะ” ผูบริหารแบบบาอํานาจ จะมีใน 2 สถานการณ           

คือเม่ือเขารับตําแหนงใหม จะแสดงใหคนท้ังหลายเห็นวา ตนเองมีอํานาจเปนการขมขูใหยอมรับ    

เม่ือสถานการณไมแนนอน จะแสดงอํานาจออกมาเพ่ือใหคนเห็นวาตัวเองยังมีอํานาจอยู 

29. การใชอํานาจท่ีไมมีเหตุผล  

- หนวงเหนี่ยวไมใหขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ ไมยอมแกปญหาขัดแยง โดยอางวา    

มีเรื่องสําคัญบางอยางท่ียังไมไดพิจารณา  

- ไมมีการปรึกษาในการตัดสินใจ ท้ังๆ ท่ีการตัดสินใจนั้นมีผลกระทบตอเขา 

- ประวิงการหารือในประเด็นสําคัญ จนกระท่ังไมมีเวลาพอท่ีจะหารือได 

- พยายามใหคนอ่ืนๆ ไดรวมในการตัดสินใจ แลวเลือกสิ่งท่ีตนไดประโยชน 

- ยายบุคคลโดยไมสนใจความสามารถและความสนใจของบุคคลท่ีถูกยาย 

- ยายบุคคลโดยไมถามหรือรับฟงความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาข้ันตน 

- เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึน จะแสดงหรือชี้นําใหคนท้ังหลายเห็นวา สาเหตุแหงความ

ขัดแยงเกิดข้ึนกอนท่ีตนเองจะมาดํารงตําแหนง 

- ควรลดการใชอํานาจ และเพ่ิมการใชปญญา อํานาจจะหมดไปเม่ือพนวาระการดํารง

ตําแหนง แตปญญาเปนสมบัติเฉพาะติดตัวตลอดไป 
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30. การปองกันความขัดแยง 

- การสื่อสารท่ีดี (การพูด การฟง การเขียน การเงียบ) 

- สรางการมีสวนรวม (การประชุมเปนวิธีการปองกันและการแกปญหาอยางหนึ่ง)  

- เพ่ือใหเกิดการเปนหุนสวน 

- การจัดทําแผนท่ีความขัดแยง 

- วัฏจักรของความขัดแยง 

- คนหาใหรูสาเหตุแหงความขัดแยง  

- การสานเสวนา (การมีสวนรวม การตัดสินใจ การหาฉันทามติ) 

31. ภาษากายท่ีควรหลีกเล่ียงในการใชสนทนา การชี้นิ้วใสผูอ่ืน มีความหมายในแงลบ 

และแสดงถึงการเผด็จการ ขมขูผูฟง บงบอกถึงความกาวราว และอาการโกธร เปนสิ่งท่ีไมควรปฏิบัติ

กับผูอ่ืน ในบางประเทศ เชน มาเลเซีย และฟลิปปนส การชี้นิ้วถือเปนการดูถูก เพราะทานี้ใชกับสัตว

เทานั้น คนมาเลเซียจะใชนิ่วโปง ชี้คนหรือบอกทิศทาง ผลสํารวจในการทดลองกับผูบรรยาย 8 คน       

ท่ีถูกกําหนดใหใช สัญญาณมือ 3 แบบนี้ระหวางการบรรยายครั้งละ 10 นาที และมีการบันทึก

ปฏิกิริยาของผูฟงในแตละครั้ง 

32. ปญหาความขัดแยงสาธารณะท่ีมีลักษณะสลับซับซอน จะแกปญหาได ตองรูวา

เรากําลังจัดการกับอะไรอยู เพราะปญหาทุกเรื่องจะไมเหมือนกัน ปญหาบางอยางแกไขไดงาย ปญหา

บางอยางแกไขยาก ธรรมชาติของมนุษยจะพยายามและแกไขปญหาใหจบอยางฉับพลัน เพราะรูสึก     

ไมสบายใจ หรืออึดอัดกับสิ่งท่ีตัวเองไมรู ในความเรงรีบ อาจทําใหการแกปญหาผิดพลาดไดสูง 

33. ตองเขาใจธรรมชาติของคน คนแตละคนไม เหมือนกัน คนเราสามารถ                   

ทําความผิดพลาดไดทุกคน คนเราเม่ือหาทางออกไมได ก็จะใชความรุนแรง แตละคนมีวิธีคิด         

และวิธีการทํางานแตกตางกัน คนมักมีกลุมมีพวก จะทําประโยชนใหพวกพอง 

34. ลักษณะของปญหา แบงเปน 3 ชนิด 

1. ปญหาดานเทคนิค 

2. ปญหาดานคานิยม 

3. ปญหาท่ีตองเวลานาน 

35. ลักษณะของปญหา ปญหาสาธารณะจะมีความซับซอนไมสามารถบอกไดวา        

อยูในลักษณะใด ทราบลักษณะของปญหาจะชวยใหวินิจฉัยไดวาจะเขาถึงปญหาไดอยางไร            

ชนิดของปญหา ชวยใหรูวามีอะไรเก่ียวของกับปญหา มีความสลับซับซอน อยางไร ชวยใหเขาถึง                                                                                                   

ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีความหลากหลายได ทําใหทราบวาจะทําเม่ือไร อยางไร และใชขอมูลอะไร 

ปญหาเหลานี้อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเปนบทเรียนวา ความขัดแยงยังไมหมด 

36. แผนท่ีความขัดแยง คนหาสิ่งท่ีจะนําไปสูความขัดแยง 

37. คําพูดท่ีอาจทําใหความขัดแยงขยายตัว “ทําไม...ถึงทําแบบนี้” “ทําไดยังไงเนี่ย”       

“คิดวาเรื่องนี้ใครผิด” “ทําผิดใชไหม” “ทําอยางนี้ไมถูกตอง เขาใจไหม” คําวาไมและการตัดสินใจ 
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38. จุดยืน (Position) สิ่งท่ีเราประกาศวาตองการมาก จึงเปลี่ยนแปลงไมได ข้ึน                

อยู กับสถานการณ ความสนใจท่ีแทจริง (Interest) สิ่ง ท่ีเราสนใจหรือตองการ ซ่ึงมีเหตุผล                

และคําอธิบายวา ทําไมเราจึงมีจุดยืนอยางท่ีประกาศไท ความจําเปนพ้ืนฐาน (Need)  สิ่งท่ีเราขาด

ไปไมไดเลย ความกลัว (Fear) สิ่งท่ีเรากังวลใจไมตองการจะสูญเสียไป หรือไม ตองการจะพบเจอ 

39. เครื่องมือวิเคราะหความขัดแยง จุดยืน (Position) อยากลับดึกนะ ไมใหออก      

ไปคบแตเ พ่ือนไมดี ความสนใจท่ีแทจริง (Interest) สิ่ง ท่ีเราสนใจหรือตองการ ซ่ึงมีเหตุผล             

และคําอธิบายวาทําไมเราจึงมีจุดยืนอยางท่ีประกาศไป ความจําเปนพ้ืนฐาน (Need) ความรัก        

ความผูกพันและความหวงใย ความกลัว (Fear) ลูกจะเปนอันตรายจากอุบัติเหตุ ลูกหลง ยาเสพติด  

40. ผลของความขัดแยง 

1. สูญเสียเวลาในการทํางาน 

2. การตัดสินใจไมดี 

3. การสูญเสียเครือญาติ 

4. การปรับโครงสรางโดยไมจําเปน 

5. การกลั่นแกลง การลักขโมย และการทําใหเสียหาย 

6. แรงจูงใจในการทํางานลดนอยลง 

7. เกิดการเจ็บปวยเสียคาใชจายดานสุขภาพ 

41. กรณีจุดสนใจ และจุดยืน ท่ีตลาดแหงหนึ่งมีบริษัทผลิตน้ําดื่ม และบริษัทขายนมผง 

วันหนึ่งท้ังสองบริษัทไดสงคนไปท่ี รานขายผลไม ซ่ึงมีอยูรานเดียวในตลาด โดยท่ีท้ังสองบริษัท

ตองการสมท้ังหมดท่ีมีอยูในราน ตางฝายตางไมยอมกัน ถาทานเปนพอคาผลไม ทานจะแกปญหานี้

ไดอยางไร 

42. ตนไมแหงการส่ือสารอยางสันติ 3 ทางเลือกแหงการสื่อสารอยางสันติ เขาใจตัวเอง 

ฉันกําลังรูสึกอยางไร เพราะฉันตองการอะไร และฉันจะเลือกทําอะไร เม่ือฉันเห็น/ไดยิน ฉันรูสึก         

เพราะฉันตองการ ฉันอยากจะขอ เขาใจผูอ่ืน คุณรูสึก เพราะคุณตองการ ใชไหม (คุณอยากจะขอ)               

อยูในใจ สังเกต รูสึกตองการ ขอรอง 

43. การปองกันความขัดแยง การส่ือสารท่ีดี (การพูด การฟง การเขียน การเงียบ)        

สรางการมีสวนรวม (การประชุมเปนวิธีการปองกันและการแกปญหาอยางหนึ่ง) เพ่ือใหเกิด            

การเปนหุนสวน การจัดทําแผนท่ีความขัดแยง วัฏจักรของความขัดแยง คนหาใหรูสาเหตุแหง       

ความขัดแยง การสวนเสวนา (การมีสวนรวม การตัดสินใจ การหาฉันทามติ) 

44. เวลา ความรุนแรง การปะทะคารมกันอยางรุนแรง การลดลงและหาขอตกลง     

การลดระดับลงของความตึงเครียด ชวงหลังความขัดแยง การเพ่ิมข้ึนของความตึงเครียด            

ความขัดแยงปรากฏข้ึน ความขัดแยงท่ีซอนเรนอยู ชวงมีความสุขอยางแทจริง วัฏจักรแหง ความขัดแยง 

45. การตกลงใจหรือตัดสินใจ ไมใชเสียงขางมากเปนฝายชนะ แตใชฉันทามติ              

แบบปรึกษาหารือ 
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46. การตัดสินใจดวยฉันทามติ จะไมเกิดความบาดหมาง คิดรวมกันเปนวิธีการ
แกปญหาท่ีนําไปใชการได ทุกคนรวมคิด ออกความคิดเห็น และถูกนํามาใช ความเห็นตางมิใช        
เปนอุปสรรคแตเปนประโยชน คนไมเห็นดวย เม่ือเสร็จแลวใหเวลาเปนเครื่องทดสอบ ใหทุกคน     

แสดงความคิดเห็นอยางเพียงพอ เขาใจความคิดระหวางกัน กอนท่ีจะจบ แมจะใชเวลานาน ทุกคน    
ไดรวมตัดสินใจรวมกัน 

47. ประโยชนของการตัดสินใจรวมกันดวยกระบวนการฉันทามติ ทุกคนสนับสนุน     

ผลการตัดสินใจ และเปนหุนสวนความคิด ใหคําตอบในการแกปญหาท่ีคนสวนใหญพึงพอใจ             

มีการเอ้ือเฟอเก้ือกูลในการสื่อสารระหวางกัน เกิดการรับฟง และทําความเขาใจในประเด็นปญหา

จากทุกฝาย นําไปสูการปฏิบัติ ท่ียอมรับ และปฏิบัติได หาคนเปนผูนํา และทําหนาท่ีอํานวย         

ความสะดวก พรอมท้ังมีกฎกติการวมกัน 

48. การรับฟง สะทอนมุมมองและความรูสึก ไมดวนตัดสินใจ เกิดการเรียนรู          
มุมมองใหม และความเขาใจ สราง ปรับความสัมพันธท่ีดีข้ึน สรางความเชื่อม่ันไวใจ เกิดทางออกใหม
ท่ีเปนไปไดในการแกไข ปญหา ขอยุติขัดแยง ไดขอสรุปรวมกัน บรรลุขอตกลง จากการเจรจา       

เปนลายลักษณอักษร การพูดคุยเสวนา สันติสนทนา โดยมีฝายท่ีสามเปนผูอํานวยความสะดวก    
ความเขมขน ขมวดปมของกระบวนการและสาระท่ีพูดคุย การเจรจา โดยมีฝายท่ีสามเปนผูไกลเกลี่ย  

49. การฟงอยางตั้งใจ ไมพูดขณะฟง ผูหญิงหรือผูชายใครพูดมากกวากัน เจานาย       
ฟงไหม สบตา ฝกสบตาคน พยักหนา สงเสียง เออ ออ แปลวาเห็นดวยไหม การกลาวทวน            
ถามคําถาม ตอบคําถาม 

50 การฟง 4 ระดับ  

- ฟงระดับสุภาพ 

- ฟงระดับการพูดและอภิปราย 

- ฟงระดับไตรตรอง 

- ฟงระดับลื่นไหล สรางสรรค 

51. การฟงอยางลึกซ้ึง ฟงดวยใจเปดดวยเมตตา ฟงโดยไมตัดสินใจ ฟงแบบเอาใจเขา      

มาใสใจเรา 

52. ทักษะในการสรางความสัมพันธ ฟงอยางตั้งใจ เนนใหเห็นถึงความตั้งใจดีรวมกัน 

รับรูความรูสึกดวยการกลาวทวนและปรับปรุงคําพูด ชวยใหคูกรณีใชการสนทนาแทนการโตเถียง           

แยกประชุม ถาบรรยากาศไมดี ใหความม่ันใจกับคูกรณีโดยทําใหการเจรจามีความกาวหนา 

53. ทดสอบทานมีทาทีอยางไรในความขัดแยง หลีกเลี่ยง แขงขัน ยอมตาม

ประนีประนอม รวมมือ 

54. คุณสมบัติของวิทยากร กระบวนการท่ีดี ความสามารถในการสรางบรรยากาศ     
เอ้ือซ่ึงกันและกัน สรุป และเชื่อมโยงใหเห็นภาพรวม เชื่อในศักยภาพของผูดอยโอกาส เคารพ.         
ในศักด์ิศรีความเปนมนุษยของทุกคน ตองการเห็นผู อ่ืนมีความสามารถในการเรียนรู ทักษะ          
การสื่อสาร ทักษะในการฟง ความสามารถในการต้ังคําถามเชิงสรางสรรค ความยึดหยุน              

ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะทําให เกิดการเรียนรู มีกิจกรรมสอดแทรกในชวงท่ีเหมาะสม 
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55. ความคาดหวัง ความคาดหวังของคนท่ีเห็นตางกัน และความคาดหวัง กับสิ่งท่ี     
เปนจริงท่ีตางกัน ความคาดหวังไมตรงกันจะทําใหเกิดปญหา จึงตองทําใหความคาดหวังท่ีตรงกัน 
เม่ือความคาดหวังตรงกันจะทําใหเกิดความไววางใจ และความเชื่อม่ัน สิ่งท่ีไดออกมาต่ํากวา         

ความคาดหวังจะเกิดความไมไววางใจ หากออกมาตรง กับความคาดหวังก็พอรับและไววางใจได52 

56. บุคลิกนักเจรจา เปนนักฟงท่ีดี มีทักษะสามารถอานคนเกง ใชภาษาและคําพูดไดดี 
สงบนิ่ง เยือกเย็น คุมอารมณไดดี สามารถเขาใจปญหายุงยากซับซอน เปนท่ีเชื่อถือไววางใจ         
และเก็บรักษาความลับได มีหลักการและนํามาปฏิบัติไดดี มีความเปนมืออาชีพ มีอารมณขัน          
และมีความเปนนักแสดง มีความอดทน ความมุงม่ัน และความพอดี มีทักษะการตลาด และทักษะ

ดานการเมือง 
57. กรณีมีความขัดแยง เริ่มตนดวยการกระตุนใหคนท่ีอยูในเวทีใหเวลาเพ่ือจะได      

เย็นลง ใหพูดกันวันหนา แยกพบทีละฝาย ใชการฟงอยางต้ังใจในการตอบสนอง การแกปญหา        
เริ่มกระบวนการสมานฉันท ใชเหตุใชผลใหกลับมาสูภาวะปกติ เชิญชวนใหแตละคนสูกระบวนการ
เชิงบวกมากข้ึน ทําใหบรรยากาศเย็นลง ในระยะนี้ยังมีความเสี่ยงตอการขัดแยงท่ีจะกลับมาใหม    

อยาพยายามแกปญหา ใหใชการฟงอยางตั้งใจตอบสนอง 
58. บทบาทคนกลางจะสรางบรรยากาศเกื้อกูลในการพูดคุย วิกฤติการณท่ีเกิดข้ึนมา

จากการแสดงความโกธรออกมา ประเด็นท่ีจะเปดตองไมสรางใหเกิดความขัดแยงมาก เปดประเด็นแลว   
วงแตกไหม ถูกโจมตีไหม ควรจะทําอยางไร พูดอยางไร ไมใหเกิดการตอบโต ปญหาเอาไวพูดท่ีหลัง     
รอใหบรรยากาศเย็นลงกอน ใชการฟงอยางตั้งใจ ในการตอบสนองตามความเหมาะสม  

59. การฟงอยางตั้งใจ การฟงใครตองใชสายตา หรือเวลาพูดกับใครตองสบตากัน             
มีการแสดงทาทาง วากําลังฟงอยู ฟงมากกวาพูด การฟงใครตองใชสายตา หรือเวลาพูดกับใคร        
ตองสบตากัน มีการแสดงทาทางวากําลังฟงอยู ฟงมากกวาพูด การฟงอยางตั้งใจเปนรากฐาน          
ของประชาธิปไตย การเปลี่ยนพฤติกรรมโดยท่ีเราไมตองใชกําลัง ใหเขาเปลี่ยนเอง โดยมาตรการ       
ของสังคม มาตรการของสังคมจะมีอํานาจเหนือกฎหมาย 

60. การเตรียมการในการจัดเวทีสานเสวนาหาทางออก บทบาทของฝายตางๆ           
ท่ีเก่ียวของ ผูดําเนินรายการ ผูจดบันทึก ผูสังเกตการณ ผูเขารวมในเวที การบริหารจัดการ คูมือ     
การเสวนา หรือบันทึกประเด็นปญหาวา มีอะไรบาง 

61. ผูดําเนินรายการ จะมีผูชวยท่ีทําใหกระบวนการ รวบรวมขอมูล ไดขอมูลออกมา     
อยางสมบูรณ เปนผูปดทองหลังพระ การจัดอํานวยการกลุมดีๆ จะกอใหเกิดเห็นความตางท่ีกอ        

ใหเกิดสิ่งดีๆ ได 
62. คุณสมบัติของผูดําเนินรายการ ตองมีท้ังศิลปและศาสตร เปนผูตั้งคําถาม ชวยทํา

ใหชัดเจน ชวยกระตุนใหคิด สวนคําตอบจะมาจากกลุมเอง เราไมไดเปนผูใหคําตอบ รายละเอียด       
การคุย จะคุยอะไร กระบวนการจะใชอะไร เราจะคุยกันอยางไร ไมอีโก ไรอัตตา ปดทองหลังพระ     
ถึงงานไมสําเร็จ ถาไมมีเรา เราก็ตองทําใหรูสึกวาเขาไดทําสําเร็จดวยตัวเอง ตองรับผิดชอบตอ          

สิ่งตางๆ ท้ังในแงกายภาพ อารมณ จิตวิทยา สภาพหอง ความสบายใจ อุณหภูมิ และการจัดบริหาร
จัดการตางๆ  
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63. คุณสมบัติของผูดําเนินรายการ ท่ีตองมีท้ังศิลปและศาสตร กระบวนการ คือ โจทย 

เครื่องมือเทคนิค ผลท่ีไดรับท้ังท่ีมองเห็นและมองไมเห็น จะใหผูเขารวม จะใหทําอะไร ตองชี้แจง        

ใหชัดเจน ท้ังในภาพรวม วัตถุประสงค สิ่งท่ีตองการ ข้ันตอนการทํา เริ่มงานตองกําหนดเวลา 

ประเด็นท่ีชัดเจน ไมใหยืดเยื้อ อยูในเวลา หากเกิดความขัดแยงข้ึน หรือบางคนมีพฤติกรรมกาวราว

เกิดข้ึน ผูดําเนินรายการตองหนักแนน มีจุดยืนท่ีเหมาะสม เตือนหรือพูดใหรูตัวอยางสุภาพ53 

64. ทักษะการจัดกระบวนการ กํากับและรักษากระบวนการตอเนื่อง ชวยใหคูกรณี

รวมมือสรางฉันทามติ ใชคําพูดท่ีเปนกลางอยูเสมอ ชี้ใหเห็นประโยชนรวม ทําความชัดเจนกับ

เรื่องราว แยกประชุมเม่ือเหมาะสม 

65. เรื่องท่ีควรระมัดระวังในการพูด เรื่องเก่ียวกับศาสนา หากนับถือคนละศาสนา       

เรื่องเก่ียวกับการเมือง ถาอยูคนละฝาย เรื่องเก่ียวกับครอบครัว ท่ีอีกฝายไมตองการเปดเผย              

พูดถึงจุดออน ขอดอยของคูพิพาท ลักษณะทางกาย แสดงกริยาทาทางดูหม่ิน เบื่อหนาย รําคาญ         

พูดติเตียน การแสดงความคิดเห็น ในทางตรงกับฝายหนึ่งฝายใด การชี้จุดออนของฝายใดฝายหนึ่ง54  

มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม 

มารยาทการอยูรวมกันในสังคม 28 มีดังตอไปนี้ 

1. การรูจักวางตน ตองเปนคนท่ีมีความอดทน มีความสงบเสง่ียม ไมแสดงกิริยากาวราว 

อวดรู อวดฉลาด อวดม่ัง อวดมี และไมควรตีตัวเสมอผูใหญ แมวาจะสนิทสนมหรือคุนเคยกันสักปานใด 

2. การรูจักประมาณตน มีธรรมของคนดี 7 ประการ ไดแก รูจักเหตุผล รูจักตน รูจัก

ประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชม และรูจักบุคคล หรือสรางจุดสนใจในตัวเรามากเกินไป 

3. การรูจักการพูดจา ตองไมทักทานปราศรัยกับคนดวยคําพูดท่ีจะทําใหคนเขา          

เกิดความอับอายในสังคม และไมคุยเสียงดังหรือยักค้ิวหลิ่วตา ทําทาทางประกอบจนทําใหเสียบุคลิก

ได 

4. การรูจักควบคุมอารมณ คือ รูจักขมจิตของตน ไมใชอารมณรุนแรงเพ่ือไมให          

ลวงสิ่งท่ีไมควรลวง ไดแก การขมราคา โทสะ โมหะ ไมใหกําเริบเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอยางหนึ่ง     

คือ รูจักขมอารมณตางๆ ไมทําลายขาวของ ไมพูดและ แสดงกิริยาประชดประชันหรือสอเสียด 

5. การสํารวมกิริยาเม่ือเดินผานผูใหญ ขณะท่ีเดินผานผู ใหญใหกมตัวพองาม          

หรือหากผูใหญกําลังเดิน ไมควรวิ่งตัดหนา ควรหยุดใหผูใหญเดินไปกอน หรือไมควรเดินผาน          

กลางขณะท่ีผูใหญกําลังพูดกัน  

6. การรูจักควบคุมอิริยาบถ ถือเปนคุณสมบัติท่ีดี เชน เม่ือเราไดยินเสียงเพลง ก็ไมควร

เขยาตัว กระดิกเทา หรือเคาะจังหวะ โดยไมเลือกสถานท่ี ซ่ึงการกระทําดังกลาวนี้ ถือวาเปนอาการ

ของคนท่ีไมควบคุมอิริยาบถ และไมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

  
 

28 บุษยมาศ แสงเงิน, “มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม”, เอกสารประกอบการสอนวิชา

สังคมศาสตร, (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก, 2561), (อัดสําเนา). 
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7. ความมีน้ําใจไมตรีอันดีตอกัน การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขดวยความรัก

และเขาใจกัน ควรมีความเอ้ืออาทร มีน้ําใจตอกัน มีความเอ้ือเฟอตอกัน ท่ีสําคัญ คือ มีน้ําใจในการ

ชวยเหลือ หรือชวยทําประโยชนใหแกสังคม  

8. การชวยเหลือผู อ่ืน เปนคุณธรรมชั้นสูงของการอยูรวมกันในสังคม ซ่ึงเปน             

การเสียสละเพ่ือสวนรวม 

หลักธรรมในการอยูรวมอยางสันติ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

โลกบาลธรรม คือ ธรรมะสําหรับคุมครองโลก มีอยู2 อยางดวยกัน29 คือ 

1. หิริ หมายถึง ความละอายแกใจตอการท่ีจะทําชั่ว 

2. โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวตอบาป กลัววาความชั่วจะทําใหเกิดผลราย       

ตอตนเองและผูอ่ืน 

สัปปุริสธรรม หมายถึง หลักธรรมของคนดีในสังคม มี 7 ประการ30 คือ  

1. ธัมมัญุตา รูจักเหตุ รูจักหลักเกณฑ 

2. อัตถัญุตา รูจักผล รูจักความมุงหมาย 

3. อัตตัญุตา รูจักตน รูจักวาตนมีกําลังฐานะอยางไร 

4. มัตตัญุตา รูจักความพอดี รูจักประมาณ 

5. กาลัญุตา รูจักเวลาท่ีเหมาะสม 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน รูจักเคารพในสถานท่ี 

7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล รูจักวาแตละคนแตกตางกันอยางไร 

ทิฏฐัมมิกัตถประโยชน หมายถึง หลักธรรมท่ีเอ้ือใหเกิดประโยชนไดในปจจุบัน31 ไดแก 

1. อุฏฐานสัมปทา หมายถึง มีความขยันหม่ันเพียร แสวงหาทรัพย 

2. อารักขสัมปทา หมายถึง การรูจักรักษา เม่ือแสวงหาทรัพยมาไดตองรักษา 

3. กัลยาณมิตตา หมายถึง รูจักคบคนดี 

4. สมชีวิตา หมายถึง รูจักใชชีวิตอยางเหมาะสม ไมใชจายสุรุยสุราย 

 

 

 
 

 

 
29 องฺ ทุก. 20/65/108 
30 อง. สตฺตก. 23/65/114 
31 อฺง จตุกก. 21/32/37 
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สังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมะท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางคนในสังคม32 ไดแก 

1. ทาน หมายถึง การให การบริจาค 

2. ปยวาจา หมายถึง การพูดดวยความปรารถนาดี จริงใจ 

3. อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติตนใหเปนประโยชนแกสังคม 

4. สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอตนเสมอปลาย เม่ือเกิดปญหาตอสวนรวม        

ก็ตองรวมกันแกปญหา 

 

สรุปไดวา สันติสุข หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากความสงบ ซ่ึงองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําให

การสรางสันติสุขสามารถดําเนินงานไปสู เปาหมายเรื่องเดียวกัน คือสันติภาพดวย ดังนั้น                 

จึงจําเปนตองมีองคประกอบในการสนับสนุน ดังนี้ การศึกษา ศาสนา การเมือง กระบวนการยุติธรรม 

สื่อทางสังคมเปนตน และแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข คือ การเอาใจเขามาใสใจเรา การเปน

ผูใหมากกวาผูรับ การแสดงความมีน้ําใจรอบขาง การเสียสละกําลังทรัพย การมีนิสัยเอ้ือเฟอ           

การใหความรักแกคนอ่ืน จะเห็นวา ลวนแตเปนการสรางความสุขท้ังนั้น  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

32 องฺ จตุกก. 21/32/37 
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ตารางท่ี 2.3 แนวคิดเรื่องสันติสุข 
 

 

        นักวิชาการหรือแหลงขอมูล        แนวคิดหลัก    

 

พระทศพล เขมาภิรโต,    ความสุขท่ีเกิดจากสงบ ประกอบไปดวยองค 

( 2561, หนา 3). ประกอบท่ีสนับสนุน ซ่ึงรัฐจะตองเขาไปดูแล

ควบคุมอยางใกลชิด สามารถสรุปรายละเอียด

ไดดังนี้ เชน 1)  การศึกษา 2 ศาสนา การเมือง

กระบวนการยุติธรรม สื่อทางสังคม แนว

ทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข  

สุเทพ เอ่ียมคง, 1) การเอาใจเขามาใสใจเรา 2) การเปนผูให 

(2557, หนา 3).      มากกวาผูรับ 3) การแสดงน้ําใจกับคนรอบขาง 

4) การเสียสละกําลังทรัพย สติปญญา กําลัง

กายและเวลา 5) การมีนิสัยเอ้ือเฟอ ชวยเหลือ

เก้ือกูล 6) การใหความรักแกคนอ่ืน การฝกฝน

ดังกลาว แลวชีวิตเราจะมีความสุขตลอดไป 

วิโรจน เปาอินทร ,    การอยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาอาศัยกัน           

(2558, หนา 2 - 4).                                     จะชวยใหกอประโยชนในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1) ประโยชนตอตนเอง 2) ประโยชนตอสังคม 

และประเทศชาติ แนวทางการอยูรวมกันอยาง

สันติ และการพ่ึงพาอาศัยดวยกัน คือ 1) เคารพ

ซ่ึงกันและกัน 2) เมตตาตอกัน 3) ชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน 

กระทรวงวัฒนธรรม,     1) มีความซ่ือสัตยตอกัน ไมลบหลูดูหม่ืน  

(2556, หนา 3).    มารยาทอยูรวมกันในสังคม เพ่ือสันติสุข คือ  

1) การรูจักประมาณตน 2) การรูจักพูดจา  

3) การรูจักวางตน 4) การรูจักพูดจา  

5) การสํารวมกิริยา 6) การรูจักควบคุม 

อิริยาบถ 7) ความมีน้ําใจไมตรี 8) การชวย 

เหลือผูอ่ืน 
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ตารางท่ี 2.3 แนวคิดเรื่องสันติสุข (ตอ) 
 

 

        นักวิชาการหรือแหลงขอมูล        แนวคิดหลัก    

 

วิโรจน เปาอินทร,    การสรางสันติสุขติภาพ คือ ชีวิตท่ีสันติและ 

(2558, หนา 2 - 4).                                    สันติภาพ คือ 1) ชีวิตท่ีสันติสุและสันติภาพ 

      2.พอแมคือเสรีชน ถูกเปนอิสระชน ลูกเปน 

      อิสรชน ศรีเสรีชน คือ 2.1 หนาท่ีความเปนลูก 

      2.2 หนาท่ีความเปนมนุษย 2.3 หนาท่ีความ 

      เปนมนุษย 2.4 หนาท่ีความเปนความเพ่ือน 

      2.5 หนาท่ีความเปนศาสนิกชนในศาสนานั้น 

      3. การศึกษาเลาเรียน 

เอกชัย ศรีวิลาศ,     การสรางสันติสุขเพ่ือการพัฒนาชุมชน มีดังนี้ 

(2561, หนา 2).     ปรัชญาในการทํางาน 2) แนวคิดพ้ืนฐาน 

ในการพัฒนาชุมชน 3) เขาใจตัวเอง เขาใจผูอ่ืน 

4) การรูจักตนเอง 5) สิ่งท่ีเราเห็น สิ่งท่ีเราไดรับ 

6) ภาษากาย 7) สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงในขณะ

พูดคุย 8) การเขาใจคนอ่ืน 9) การสราง 

ความสัมพันธกับชุมชน  10) ความขัดแยง 

เปนเรื่องธรรมดา เปนตน    

 
 

2.4 หลักธรรมสาราณียธรรม 6 
หลักธรรมเพ่ือการสมานฉันท  

ความแตกแยกในทางสังคมและการเมืองเปนปรากฏการณอยางหนึ่งของมนุษยชาติ         

ท่ีมีมาอยางยาวนาน คูกับประวัติศาสตรของมนุษยนั้นแหละ ผลจากความแตกแยกขัดแยง                

ก็มักจะลงเอยคลายๆ กันทุกครั้ง คือ ตองเสียเลือดเสียเนื้อของผู ท่ีขัดแยงกันโดยตรง หรือผู ท่ี           

เขาไปรวมวงขัดแยงกับคูกรณีนั้น สงครามระหวางเผา หรือสงครามโลก แมแตสงครามระหวาง                 

ผูเครงศาสนาก็ลวน มีสาเหตุมาจากความแตกแยกขัดแยงนั้น 

สาเหตุสําคัญของความขัดแยงท่ีสําคัญท่ีมนุษยสามารถจับอาวุธเขาทําลายลางกัน          

ไดอยางหนึ่งคือ ความขัดแยงทางความคิด จุดเริ่มตนของความขัดแยงท้ังหลายท่ีลุกลามไปสูสงคราม

ระหวางทองถ่ินหรือสงครามกลางเมืองลวนมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางความคิดท้ังสิ้น 

ตัวอยางสถานการณการกอการรายทางภาคใตของประเทศไทย ท่ีเขนฆาผูคน ทําลาย

ทรัพยสิน อันไมมีทีทาวาจะจบลงไดอยางไร เม่ือไร เปนตัวอยางของความขัดแยงท่ีมีสาเหตุมาจาก

......  
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ความเห็นท่ีไมตรงกันหรือความขัดแยงทางความคิดนี้เอง สถานการณความไมสงบ        

บนทองถนนในกรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินมาเปนเวลารวมครึ่งทศวรรษแลว และไมมีทีทาวาจะจบ         

ลงงายๆ ก็มีสาเหตุสําคัญมาจากความขัดแยงทางความคิดทางการเมือง ท่ีแตละฝายมีความเห็น

ตางกัน ฝายหนึ่งมองนักการเมืองในดวงใจของตนวา เปนเทวดา แตฝายตรงกันขามมองวา เปนปศาจ 

นี่คือสาเหตุสําคัญของความแตกแยกท่ีนําไปสูการตอสู ท่ียาวนาน ท่ีไมมีใครทํานาย      

ดวยทฤษฏีการเมืองใด ไดวาจะจบลงอยางไรดวยวิธีใด  

พุทธศาสนิกชนหลายทานไดเคยแวะเวียนมาสนทนาและมักจะจบลงดวยการตั้ง        

คําถามวา จะใชหลักธรรมขอไหนมาสรางความปรองดองในชาติข้ึนมาได 

ในฐานะท่ีเปนพระสงฆท่ีอยูกับธรรมะตลอดเวลา ก็ตอบไดวา หลักธรรมเพ่ือการ

สมานฉันทหรือการปรองดองแหงชาตินั้นมีอยู แตยังติดปญหาอยู ท่ีวา บรรดาผูท่ีเปนผูนําแหง       

ความขัดแยง และผูรวมขัดแยงนั้น ปรารถนาจะยุติความขัดแยงหรือไม และจุดประสงคของความขัดแยง               

ท่ีสรางข้ึนมานั้นบรรลุเปาหมายแลวหรือยัง 

เรื่องนี้ เปรียบก็คลายๆ ผูปวยท่ีอาการหนัก และมีเพ่ือนบานมาหาหมอมาถามวา              

มียารักษาไขไหม คุณหมอใจดีก็ตอบไดทันทีวา มี แตปญหาวาผูปวยตองการจะหายจากโรคไหม      

และท่ีสําคัญท่ีสุดผูปวยจะเต็มใจรับประทานยาไหม 

เพราะการเยียวยารักษาอาการปวยไขแมอาจจะมีหลายทางแตทางหนึ่งเปนทางบรรเทา

อาการไขไดเร็วท่ีสุด คือการรับประทานยา หากผูปวยตกลงใจจะรับประทานยาเม่ือไหร สัญญาณ       

ของการหายปวยก็จะปรากฏออกมาทันที 

ความแตกแยกทางการเมืองท่ีกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของพวกเราชาวไทยทุกวันนี้     

ก็ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูนําความขัดแยงวา ตั้งใจและเต็มใจจะยุติความขัดแยงและการสราง

สังคมใหปนปวนแลวหรือยัง หากตั้งใจก็ลองฟงธรรมเหลานี้ไปประกอบการพิจารณาสรางสันติภาพ            

ใหบานเมืองดู 

ดูหลักธรรมเพ่ือการสมานฉันทจะมีคุณูปการตอการะบวนแสวงหาความปรองดอง

แหงชาติไดมากนอยแคไหน เชิญวิญูชนท้ังหลายอานแลวนําไปพิจารณาคนควาวิจัยกันเอง 

หลักธรรมท่ีคิดวาจะสามารถนํามาใชเพ่ือการสมานฉันทได ก็คือ หลักแหงปาสุก           

วิหารธรรม หรือ หลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข 5 ประการ ดังนี้ 

สาราณียธรรม 6 แปลวา ธรรมอันเปนไปเพ่ือความระลึกถึงกันและกัน หมายถึง         

ธรรมอันเปนไปเพ่ือเสริมสรางความรูสึกท่ีดีใหเกิดข้ึนตอกันจนกอเกิดเปนความสามัคคีมีน้ําหนึ่ง         

ใจเดียวกัน ดังนั้น สาราณียธรรม 6 ก็คือ วิธีสรางความสามัคคีนั่นเอง33 คือ 

 

 
 

 

33 ที.ปา 11/317/257 
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1. เมตตามโนกรรม หมายถึง เปนความรูสึกในจิตใจท่ีมีแตความดีๆ การมองกัน             

ในเรื่องดีและปรารถนาดีรักและเมตตาตอกัน คิดในสิ่งท่ีสรางสรรค มองดานบวกตอกัน ไมมี          

ความอิจฉา ริษยา ไมคิดอคติลําเอียง กอความพยาบาท สรางคามโกธรแคนเคืองกัน ใหโอกาส       

และใหอภัยตอกันทุกเรื่องไมวาจะหนักจะเบาแคไหน ความคิดปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข และเขาใจ

ผูอ่ืน ไมเอาความรูสึกนึกคิดของตนเปนใหญอยางเดียว มีน้ําใจตอบุคคลอ่ืน เมตตามโนกรรมนี้         

รวมไปถึงความอดทน อดกลั้นตอความอาฆาตมาดรายบุคคลอ่ืนท่ีมีตอตนเองดวย 

2. เมตตาวจีกรรม หมายถึง การใชคําพูด พูดออกมแตคําพูดท่ีดีงาม ดวยความรัก       

ความปรารถนาดี รูจักการพูดใหกําลังใจกันและกัน ในยามท่ีตองพบกับความทุกข ความผิดหวัง         

หรือความเศราหมองตางๆ ไมพูดจาซํ้าเติมกันถากถางในยามท่ีไมมีใคร โดยเฉพาะคูอริ ฝายตรงขาม

ตองหกลมลง ไมนินทาวารายท้ังตอหนาและลับหลัง แนะนําในสิ่งท่ีดีและมีประโยชน พูดดวย         

ความจริงใจตอบุคคลอ่ืน ไมพูดสอเสียดบุคคลอ่ืนใหเกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ไมดูถูกคนท่ีดอยกวาตนเอง 

และไมพูดใหคนอ่ืนเกิดความเขาใจผิดจนทะเลาะกัน พูดแตสิ่งท่ีเปนประโยชนอยางเดียวเทานั้น 

3. เมตตากายกรรม หมายถึง การทําแตในสิ่งท่ีเปนความดีตอกัน ชวยเหลือสงเสริมกัน

ทางดานกําลังกาย มีความออนนอมถอมตน รูจักสัมมาคารวะ ไมเบียดเบียน หรือรังแกกัน ไมทําราย    

ใหไดรับความทุกขเวทนา ทําแตในสิ่งท่ีถูกตองตอกันอยูเสมอๆ มีความเสียสละตอผูอ่ืน ชวยเหลือ

ขวนขวายการงานในสิ่งท่ีตนเองจะสามารถกระทําได มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนอยูทุกอยาง รูจักปกปอง

และชวยเหลือบุคคลอ่ืนเม่ือประสบภัย ดํารงตนอยูในศีลธรรม มีความสํารวมระวังในอกุศลกรรม     

ความไมดีท้ังหลายทางกาย และไมใชกําลังเบียดเบียนผู อ่ืนใหไดรับความทุกขเดือดรอน ไมวา           

ดวยวิธีการใดๆ 

4. สาธารณโภคี หมายถึง การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความยุติธรรม ไมเอารัด

เอาเปรียบกัน ชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตน และมีความเสมอภาคตอกัน 

เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกันอยูเสมอ รูจักแบงปน บริจาคชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาสในสังคม เสียสละ

ประโยชนสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม เพ่ือความผาสุกของคนหมูมากในประเทศ 

5. สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ      

อยางเดียวกันอยางเครงครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ไมกาวกายหนาท่ีกัน ไมอางอํานาจ

ของตนขมเหงรักแกผู อ่ืน ไมถืออภิสิทธิ์ใดๆ ท้ังปวง มีความเคารพตอกฎหมาย ระเบียบวินัย            

มีความเกรงอกเกรงใจ และใหเกียรติตอกัน ไมทํากระทําการลวงละเมิดสิทธิ อันเปนของผู อ่ืน           

ไมวาจะเปนเรื่องใดๆ ก็ตาม34 

 

 

 

 
 

 

34 เรื่องเดียวกัน. 
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6. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเปนอยางเดียวกัน คิดในสิ่งท่ีตรงกัน       

ปรับมุมมองท่ีตางกลับมาใหตรงกันดวย การยอมรับในเหตุผล พูดจาหาขอสรุปตรงกัน รูจักแสวงหา

จุดรวม และสงวนจุดตาง ไมถือเอาความคิดของตนเปนใหญแตเพียงฝายเดียว ยอมรับฟงความคิด

ของผูอ่ืน ท่ีเปนประโยชนตอบานเมือง จะทําอะไรก็ควรปรึกษาหารือผูท่ีอยูรวมกัน ใชเหตุผลรวมกัน 

เพ่ือประโยชนของสวนรวมอยางแทจริง 

2.5 บริบทเร่ืองที่วิจัย 

 จังหวัดปทุมธานี35 เปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูในภาคกลางของประเทศไทย เปนหนึ่ง       

ในหาจังหวัด ในพ้ืนท่ีปริมณฑล ของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา เขตเทศบาล      

เปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด  

 จังหวัดปทุมธานีมีความเปนถ่ินฐานบานเมืองมาแลวไมนอยกวา 300 ป นับตั้งแต

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรไดกวาตตอน

ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ มอญไดอพยพหนีภัยจากศึกพมา เขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร

สมเด็จพระเจาอยูหัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซ่ึงสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระกรุณา    

โปรดเกลา ใหครอบครัวมอญเหลานั้นไปตั้งบานเรือนอยู ท่ีสามโคก ตอมาในแผนดินสมเด็จ            

พระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี ขาวมอบไดอพยพหนีพมาเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอีก

เปนครั้งท่ี 2 พระองคทรงโปรดเกลาใหตั้งบานเรือนท่ีบานสามโคกอีก และในรัชกาลสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย ก็ไดมีการอพยพชาวมอบครั้งใหญจากเมืองเมาะตะมะเขาเมืองประเทศไทย เรียกวา 

“มอญใหญ” พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหชาวมอญบางสวนตั้งบานเรือนอยูท่ีบานสามโคก

อีกเชนเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บานสามโคก จึงกลายเปนเมืองสามโคก ในเวลาตอมา 

ตอมาเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย      

โปรดเกลาใหเปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เปนเมืองประทุมธานี และเม่ือ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหใชคําวา “จังหวัด” แทน “เมือง” และใหเปลี่ยนการสะกด

ชื่อใหม จาก “ประทุมธานี” เปน “ปทุมธานี กลายเปนจังหวัดปทุมธานี ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2475       

ในสมัยสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหยุบจังหวัดธัญบุรีมาข้ึนกับจังหวัดปทุมธานี  

ท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดปทุมธาน ี

 จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูในภาคกลาง มีเนื้อท่ีประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร         
หรือประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร อาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ใกลเคียง คือ 

 

    

35 WIKIPEDIA, “จังหวัดปทุมธานี” ,  [ออนไลน ],  แหลงท่ีมา: https://th.wikipefia.org/wiki            

[20 ธันวาคม 2561]. 

 

https://th.wikipefia.org/wiki
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- ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางไทร อําเภอบางประอิน และอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
- ทิศใต ติดตอกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 การปกครองสวนภูมิภาค 

 จังหวัดปทุมธานีแบงการปกครองสวนภูมิภาค (ตามกฎหมาลักษณะปกครองทองท่ี) 
ออกเปน 7 อําเภอ 60 ตําบล 529 หมูบาน โดยอําเภอท้ัง 7 อําเภอของจังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 

1. อําเภอเมืองปทุมธานี  
2. อําเภอคลองหลวง 
3. อําเภอธัญบุรี 
4. อําเภอหนองเสือ 
5. อําเภอลาดหลุมแกว 

6. อําเภอลําลูกกา 
7. อําเภอสามโคก 

 ประชากร  

ตามสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดปทุมธานี สํารวจเม่ือป พ.ศ. 2557 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 1,074,058 คน 

การศึกษา  

จังหวัดปทุมธานีมีวิสัยทัศน ท่ีจะพัฒนาปทุมธานีใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีของภู มิภาค พรอมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งวิสาหกิจขนาดกลาง                                                                                                                                                 
ขนาดยอม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร โดยใชจุดไดเปรียบของการท่ีมี
สถาบันการศึกษาและวิจัย รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี อยูในตัวจังหวัดและพ้ืนท่ี

ใกลเคียงเปนจํานวนมาก 
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วัดในจงัหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 

จํานวนวัดในจังหวัดปทุมธานี มีวัด จํานวน 188 วัด แยกเปน 

1. อําเภอเมือง  จํานวน 41 วัด 

2. อําเภอสามโคก  จํานวน 40 วัด 

3. อําเภอลาดหลุมแกว จํานวน 19 วัด 

4. อําเภอธัญบุรี  จํานวน 10 วัด 

5. อําเภอคลองหลวง  จํานวน 23 วัด 

6. อําเภอลําลูกกา  จํานวน 35 วัด 

7. อําเภอหนองเสือ  จํานวน 20 วัด 

พระในจังหวัดปทุมธานี 

พระในจังหวัดปทุมธานี ท้ังมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย จํานวน 5,138 รูป แยกเปน 

1. อําเภอเมือง  จํานวน 585  รูป 

2. อําเภอสามโคก  จํานวน  396  รูป 

3. อําเภอลาดหลุมแกว จํานวน  270  รูป 

4. อําเภอธัญบุรี  จํานวน  417  รูป 

5. อําเภอคลองหลวง  จํานวน  2,510 รูป 

6. อําเภอลําลูกกา  จํานวน  680  รูป 

7. อําเภอหนองเสือ  จํานวน  235  รูป 

 

จังหวัดปทุมธานี มีโครงการเกี่ยวกับดานพุทธศาสนา โดยใหพระสงฆมีบทบาท        

และมีสวนรวม 

1. โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โครงการ “หมูบานรักษาศีล 5” เพ่ือพัฒนาคน    

ใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาแกปญหาสังคม เพ่ือใหเกิดความรัก           

ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท โดยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรโครงการฯ และกําหนดแนวทาง      

การกํากับติดตาม และประเมินผลใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 

1.1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไก ในการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับ  

1.2 พัฒนาบุคลากรและชุมชน ในการสนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยางพอเพียง 

1.3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเผยแผศีล 5 ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย     

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 

และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

โดยจังหวัดปทุมธานี มีชุมชนตนแบบ ท่ีดําเนินกิจกรรมและโครงการฯ ตามแนวทาง       

และสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ัง 4 จํานวน 2 ชุมชน ไดแก 
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1 ชุมชนวัดเขียนเขต ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของวัดเขียนเขต หมูท่ี 2 ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จํานวน 267 ครัวเรือน 

2. ชุมชนโสมนัส ตั้งอยู หมูท่ี 16 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี     

มีจํานวน 350 ครัวเรือน 

ซ่ึงโครงการนี้  จะดําเนินการภายใน 4 ป  ตั้ งแตป  พ.ศ. 2560 จะสิ้นสุดในป             

พ.ศ. 2564 และไดมีการบรรจุโครงการนี้เขาไปอยูในแผนยุทธศาสตรของสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ 20 ป 

2. โครงการ “200 หองเรียนตนแบบ สู 66 โรงเรียนตนแบบ และหองเรียนตนแบบ

รักษบวร รักษศีล 5 ปทุมธานี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

โรงเรียนตนแบบบวรรักษาศีล 5 มุงสูประเทศไทย 4.0 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ โดยยกระดับการขับเคลื่อนจากโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท          

โดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาหมูบานรักษาศีล 5 เพ่ือใหมีศักยภาพและคุณคา รวมถึงศักดิ์ศรี      

ของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดยไดรับประสานความรวมมือจากเครือขายภาคีภาครัฐ เอกชน      

และประชาชน  

ซ่ึงโครงการนี้ เริ่มดําเนินการตั้งแต กรกฎาคม 2560 และจะตอไปในปการศึกษา 2561  

3. โครงการ “วัด ประชา รัฐ สรางสุข”จังหวัดปทุมธานี 66 วัดตนแบบ เฉลิมพระเกียรติ     

66 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปนโครงการ     

ท่ีดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดานสาธารณูปการ             

ของมหาเถรสมาคม ซ่ึงสอดคลองกับโครงการชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงเปนการพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส คือ 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สรางมาตรฐาน 

 5. สรางวินัย โดยการพัฒนาวัดผานกลไกประชารัฐในชุมชน ในการขับเคลื่อนโครงการฯ 

ดังกลาว พระสงฆ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชาชน รวมกันพัฒนาวัด ซ่ึงมี

ชุมชนเขมแข็ง จํานวน 1,500 แหง ซ่ึงจะกอใหเกิดความผูกพันระหวางวัดกับชุมชน เพ่ือใหวัด              

เปนศูนยกลางชุมชนอยางม่ันคงและยั่งยืน นําไปสูสังคมท่ีดี และเพ่ือสรางคนใหเปนคนเกง คนดี      

ของประเทศในอนาคต 

โดยโครงการฯ นี้ จะใชเวลา 3 ป เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2561 และจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2563 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยท่ีเ ก่ียวของเ ก่ียวกับเรื่อง “การเสริมความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข              

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี” ซ่ึงไดมีผูท่ีทําวิจัยหลายทาน ไดทําวิจัยในเรื่องและประเด็น       

ท่ีใกลเคียง ผูวิจัย จึงขอนําเสนองานวิจัยดังกลาว ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี) ไดวิจัยเรื่อง “การสรางความปรองดอง

สมานฉันท ดวยการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”36  ผลการวิจยั 

พบวา  

1) การสรางความปรองดองสมานฉันทนั้น เริ่มจาการสรางความปรองดองในจิตใจ       

ของแตละคนกอน เพ่ือสรางสันติสุขสูสังคมภายนอก โดยใชหลักการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา             

สวนกระบวนการสรางความปรองดองสมานฉันท ดวยการขับเคลื่อนโครงการหมูบานศีล 5 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ใชหลักการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ คือ การวางแผน (Planning) 

การจัดหนวยงาน (Organizing) การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) การอํานวยการ 

(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) โดยผูนําชุมชนจะตอง        

ยึดหลักการสรางความปรองดองสมานฉันท 6 ประการ คือ หลักความถูกตอง หลักความเหมาะสม 

หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละ จะทําให         

เกิดบรรยากาศแหงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอยางแทจริง  

2) แนวทางการสรางความปรองดองสมานฉันท ดวยการขับเคลื่อนโครงการหมูบาน

รักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ กลยุทธ ท่ีหนึ่ง จัดตั้ง              

ศูนยอํานวยการกลาง และศูนยอํานวยความสะดวก ระดับชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ เชน มีวัสดุอุปกรณ

ในการบันทึก และจัดเก็บขอมูล เปนศูนยประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่องกลยุทธท่ีสอง จัดอบรมประชาชน สรางความรูความเขาใจในการรักษาศีล 5 รวมถึง

สถานศึกษา หนวยราชการ โรงงาน และชุมชนอยางตอเนื่อง จัดทําเอกสาร แผนพับและสื่อการสอน

เพ่ือเผยแพรโครงการให ท่ัวถึง และขับเคลื่อนหมูบานรักษาศีล 5 ระดับ 2 อยางตอเนื่อง              

ตามนโยบายของคณะสงฆ กลยุทธท่ีสาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ       

และสรางจิตอาสาในการปฏิบัติงานใหเพ่ิมมากข้ึน เนนการประสานงานระหวาง บาน วัด และชุมชน 

(บวร) และกลยุทธท่ีสี่ สรางเครื่องมือในการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ           

ท่ีมีคุณภาพ ขอความรวมมือในการกํากับติดตามและประเมินผลท่ีมีคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ              

มีการรายงานผลการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพอยางตอเนื่อง 

  
36 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี), “การสรางความปรองดองสมานฉันท ดวยการขับเคลื่อน

โครงการหมูบานศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานวิจัย, (ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หนา 206 - 211. 
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และสรางจิตอาสาในการปฏิบัติงานใหเพ่ิมมากข้ึน เนนการประสานงานระหวาง บาน วัด และชุมชน 

(บวร) และกลยุทธท่ีสี่ สรางเครื่องมือในการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ           

ท่ีมีคุณภาพ ขอความรวมมือในการกํากับติดตามและประเมินผลท่ีมีคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ              

มีการรายงานผลการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพอยางตอเนื่อง 

พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก),พระมหาวีระศักดิ์ สุรเมธี และสาลินี รักกตัญู ไดวิจัยเรื่อง 

“แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ ตามหลักพุทธสันติวิธี”37

ผลการวิจัยพบวา  

1) หลักสังคหวัตถุ 4 เปนธรรมท่ีทําใหสังคมเปนสังคมท่ีสันติสุข ซ่ึงประกอบดวย          

1) ทาน คือการใหมีท้ังวัตถุทานสิ่งของ ใหธรรมทานและใหอภัยทาน 2) ปยวาจา คือวาจาท่ีสุภาพ     

มีประโยชน วาจานั้นตองเปนวาจาสุภาษิต คือ จริง ไพเราะ เหมาะการประสานสามัคคี รวมถึง

คําแนะนํา สั่งสอน ชักจูงในทางท่ีดี 3) อัตถจริยา การทําประโยชนมีท้ังประโยชนตน ประโยชน      

ตอผูอ่ืน บางทีเราก็เรียกวา ผูมีจิตอาสา และ 4) สมานัตตตา รวมสุขรวมทุกขกันได การทําตน       

เสมอตนเสมอปลาย เสมอตนเสมอปลายรูจักหนาท่ี รูจักวางตน 

2) มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ มีโครงการตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือสนองพระดําริ             

ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุงหวังท่ีจะเปนแรงผลักดันท่ีจะทํา

กิจกรรมดีๆ ให เ กิดข้ึนกับประชาชนคนไทยทุกภาคสวน โดยมีหลักเกณฑการดําเนินงาน 

ประกอบดวย ดานการชวยเหลือบรรเทาความทุกข ดานการเสริมสรางอาชีพ ดานการสรางหลัก       

ยึดเหนี่ยวจิตใจและลดความเหลื่อมล้ํา 

3) แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ ตามหลักพุทธ     

สันติวิธีคือ การดําเนินงานดวยหลักสังคหวัตถุ 4 อันประกอบดวย 1) การใหสิ่งของเครื่องอุปโภค          

การบริจาคทรัพยสินและการใหความรู ศีลธรรม เพ่ือการครองตนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

2) ปยวาจา การเจรจาดวยถอยคําในการประสานงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ 3) อัตถจริยา              

การชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอน และไดรับโอกาสท่ีจะนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) สมานัตตตา 

การใหความชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตางๆ อยูเสมอ 

 

 

 

 

 

  

37 ชัยยศ (และคณะ), “แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ ตามหลัก

พุทธสันติวิธี”, รายงานวิจัย, (สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2559), หนา 203 - 205. 
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พระครูปลัดจักรพันธ กิตฺติภาโร (บุญกาญจน) ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสรางสันติสุข

ของชุมชนตามหลักพุทธศาสนา ในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย38 พบวา  

1) การประยุกตใชหลักพระพุทธศาสนาในการสรางสันติสุขของชุมชนในอําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี พบวาโดยภาพรวม มีความเห็นตอรูปแบบการสรางสันติสุขของชุมชนตามหลัก

พระพุทธศาสนาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อยูระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64                

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดดาน กรุณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77         

และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดานมุฑิตา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 

2) ปจจัยท่ีมีผลตการสรางสันติสุขของชุมชนในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ หลักพุทธธรรม ไดแก (1) หลักพรหมวิหาร 4             

เชน หลักเมตตา หมายถึงคนในชุมชนตองอยูกันดวยความมีเมตตา หลักกรุณา หมายถึงคนในชุมชน

ตองประกอบดวยเมตตาธรรม หลักมุฑิตา หมายถึงคนในชุมชนตองแสดงมุฑิตาจิตตอเพ่ือนรวมสังคม 

หลักอุเบกขา หมายถึงคนในชุมชนตองใชหลักอุเบกขาในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม             

(2) ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง การใชภูมิปญญาไดการเคารพผูใหญ การเขาวัดในวันพระเพ่ือฝกตน

ใหอยูในคุณงามความดี และ (3) หลักกฎหมาย สังคมใดก็ตามหากอยูดวยกันดวยการเคารพกฎหมาย 

สังคมนั้น ยอมเกิดสันติสุข 

3) รูปแบบการสรางสันติของชุมชนในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สามารถอธิบาย     

ไดดังนี้ ชุมชนบางกรวยเปนชุมชนท่ีอาศัยอยูริมคลองบางกอกนอยมาแตเดิม ตลอดระยะทางท่ีใช     

ในการสัญจรในอดีตนั้นเปนทางน้ํา และผูคนมักนิยมสรางวัดเพ่ือใชในการประกอบศาสนกิจ           

ของพระภิกษุและเปนท่ีแสวงบุญของคนในชุมชน ดังนั้น ชุมชนบางกรวยจึงเปนชุมชนท่ีฝกใฝ                 

ในพุทธธรรม ดังจะเห็นไดจากมีการเขาวัด ฟงธรรมในวันพระ มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง    

กับวัดอยู เปนประจํา ทําใหผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนบางกรวยใชชีวิตอยูดวยกันอยางสันติสุข 

ขอเสนอแนะ คือตองการใหหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนท่ีกอให       

เกิดสันติสุขอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปนนโยบายอยางชัดเจน จึงจะทําใหชุมชนเกิดสันติสุข         

อยางยั่งยืนตอไป 

 

 
 

 

 

  

38 พระครูปลัดจักรพันธ กิตฺติภาโร, “รูปแบบการสรางสันติสุขของชุมชนตามหลักพุทธศาสนา         

ในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, รายงานวิจัย, (สาขาการพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         

ราชวิทยาลัย, 2560), หนา 198 - 202. 
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พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ ฐานทตฺโต) ไดวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชพรหมวิหาร

ธรรมในการสรางสันติสุขในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย39 พบวา  

1. ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

57.6 และสวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 35.5 มีระดับการศึกษาในระดับชั้น

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.6 สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว คิดเปนรอยละ 53.5 และมีรายได

ตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.2 

2. ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอการนําหลักพรหมวิหารธรรมใชในการสราง

สันติสุขในตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด        3 อันดับแรก ไดแก ดานอุเบกขา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 รองลงมา คือ ดานมุฑิตา 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ถัดมาคือ ดานกรุณา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด ไดแก เมตตา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ตามลําดับ66 

3. ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ         

หลักพรหมวิหารธรรม มีความสําคัญตอการสรางสันติสุขในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ      

สรุปไดวา ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักพรหมวิหารธรรมมีความสําคัญตอการสรางสันติสุขในตําบล     

บางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการดานอายุและระดับการศึกษาแตกตางกัน ซ่ึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว สวนดานเพศ สถานภาพและรายไดตอเดือน ไมแตกตางกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

4. ขอเสนอแนะสวนใหญ คือ 1) ดานเมตตาควรมีการแบงปนชวยเหลือกันในบางครั้ง        

ท่ีโอกาสอํานวย ถาบุคคลในตําบลเดียวกันรูจักเมตตากัน ชวยเหลือกัน ทุกคนก็จะเปนสุข บุคคล          

ในชุมชนตองมีน้ําใจและมีความแบงปนซ่ึงกันและกัน 2) ดานกรุณาควรชวยเหลือผู ท่ีออนแอ        

และดอยโอกาสเม่ือมีโอกาส การชวยเหลือคนท่ีทุกขใหพนทุกข จะทําใหสังคมมีแตความสุข              

ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและไมเห็นแกตัว 3) ดานมุฑิตาจิตควรไมอิจฉาหรือวารายผูอ่ืน โดยท่ีตนเอง            

ก็ยังไมดีพอ ยินดีกับเพ่ือนรวมโลก ไมควรอิจฉานินทา และ 4) ดานอุเบกขา ควรวางเฉยในสิ่งท่ี         

ไมมีประโยชน ไมซํ้าเติมเม่ือผูอ่ืนทําผิดพลาด ควรใหกําลังใจเพ่ือจะใหผูอ่ืนมีแรงสูตอไป และควรนํา

หลักธรรมนี้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

 

 

  

39 พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ ฐานทตฺโต), “การประยุกตใชพรหมวิหารธรรมในการสรางสันติสุข      

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”, รายงานวิจัย, (สาขาการพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    

ราชวิทยาลัย, 2556), หนา 195 - 201. 
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พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก) พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี และสาลินี รักกตัญู40 ไดวิจัย

เรื่อง “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี” 

ผลการวิจัย พบวา 1) ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีการสงเสริมความปรองดองและสันติสุข         

ดวยศีล 5 โดยรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากทีสุด มีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริม            

ความปรองดองและสันติสุข โดยรวมท้ัง 8 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 2) ประชาชนท่ีมีเพศ            

อายุ อาชีพ รายได สถานภาพทางครอบครัว และปจจัยท่ีสนับสนุนท่ีตางกัน มีการสงเสริม           

ความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 โดยรวม ท้ัง 8 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ     

ท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้ในสวนของระดับการศึกษา ท่ีตางกันมีการสงเสริมความปรองดองและสันติสุข

ดวยศีล 5 โดยรวมท้ัง 8 ดาน ไมแตกตางกัน 3) จากผลการรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ

การสงเสริมความปรองดอง และสันติสุขดวยศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี พบวา              

การสงเสริมความปรองดอง และสันติสุขดวยศีล 5 เปนรูปแบบท่ีดีมาก เหมาะสมสําหรับอันจะทําให

เกิดความรักความเขาใจอันดีสมัครสมานสามัคคีปรองดองของประชาชน สงผลใหสังคมเกิดสันติสุข     

มีความสงบรมเย็น ทําใหประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาและความม่ันคงอยางมีเสรีภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

40 พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก) (และคณะ), “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 

ของประชาชนในจงัหวัดสระบุร”ี, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560), หนา 205 – 208. 
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นิเทศ สนั่นนารี จรัส ลีกา และสาลิกา ไสวงาม ไดวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธ       

เพ่ือสรางความปรองดองในสังคม” ผลการวิจัย พบวา41  

1) แนวคิดและทฤษฏีการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสรางความปรองดอง พบวา เปนการสื่อสาร     

ดวยสติและปญญา มีความรอบคอบในขณะทําการสื่อสารโดยมีเปาหมายเพ่ือใหตนเองและผูอ่ืน         

มีความสุข ยึดหลักกัลยาณมิตตธรรม หลักสัปปุริริสธรรม เบญจศีลและเบญจธรรม หลักอริยสัจ     

หลักไตรลักษณ   

บนพ้ืนฐานของสัมมาทิฏฐิ คุณคาแทและประโยชนท่ีแทจริง สวนปญหาการสื่อสาร      

เกิดจากอคติ และขาดการพิจารณาดวยเหตุผลกอนเชื่อขอมูลขาวสาร ควรยึดหลักโยนิโสมนสิการ      

กาลามสูตร และปรโตโฆสะ การสื่อสารเพ่ือสันติตามหลักไตรสิกขา และตัวชี้วัดการสื่อารเชิงพุทธ    

เพ่ือสรางความปรองดอง ประกอบดวยสารณียธรรม 6 สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4 

2) ศึกษาสภาพปญหาดานการสื่อสารเพ่ือสรางความปรองดอง พบวา มีอยู 8 ประเด็น 

คือ (1) ความตองการมีอิทธิพลตอกัน (2) การมีทางเลือกท่ีหลากหลาย (3) ความตองการ

เปลี่ยนแปลงความเชื่อ อารมณ และพฤติกรรมผูอ่ืน (4) ขาดทักษะการสื่อสาร (5) ขอมูลคลุมเครือ

ขาดการกลั่นกรอง (6) เนื้อหาขาดความเปนสากล (7) อคติ และ (8) สิ่งแวดลอมเปนอุปสรรค 

3) รูปแบบและกระบวนการการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสรางความปรองดอง พบวา              

มี 3 ประเด็น คือ (1) องคประกอบการสื่อสารเชิงพุทธ ไดแก การสื่อสารของพระพุทธเจา ตามระดับ

สติปญญาของบุคคล การสื่อสารดวยหลักกัลยาณมิตตธรรม สื่อสารความจริงและเวนลักษณะ

มุสาวาท ผูสื่อสารและผูรับสารมีความเปนบัณฑิต มีความพระพฤติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามหลัก     

สัปปุริสธรรม ยึดหลักโยนิโสมนสิการและปรโตโฆสะ และยึดหลักกาลามสูตร (2) เปาหมาย          

การสื่อสารเชิงพุทธ ประกอบดวย จุดมุงหมายในการสอนของพระพุทธเจา 3 ประการ และเปาหมาย

เพ่ือการปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเหมาะสม ปฏิบัติไมเปนขาศึก ปฏิบัติเอ้ือประโยชน ปฏิบัติถูกตอง       

ปฏิบัติดวยตนเอง ปฏิบัติดวยความเพียร เกิดความสุขแกเทวดา และมนุษย อนุเคราะหโลก             

และเพ่ือความหลุดพน และ (3) กระบวนการสื่อสารเชิงพุทธตามแนวไตรสิกขา 

 

 

 

 

 

 

  
41 พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก) (และคณะ), “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุข               

ดวยศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560),                     

หนา 205 - 208. 
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นางสาวปณณธร เธียรชัยพฤกษ  ไดวิจัยเรื่อง “ กลยุทธการเสริมสรางความสมานฉันท

ตามหลักศีล 5 ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง” ผลการวิจัย42 พบวา  

1 สภาพการดําเนินงานการเสริมสรางความสมานฉันท ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

ภาคกลางตอนลาง ประกอบดวย 1) การสรางชุมชนเขมแข็งแบบพอเพียง ดวยวิธีการสนับสนุน      

การรักษาความปลอดภัยในชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเอง ยึดถือการประหยัด

และการออม 2) การสรางสันติวัฒนธรรม ดวยการสงเสริมการจัดกิจกรรมสรางความสามัคคี          

และใหความเสมอภาคในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย รวมท้ังอาศัยองคกรทางศาสนาและวันสําคัญ

จัดกิจกรรมสรางความสันติสุข 3) การสื่อสารอยางการุณยสาร ดวยวิธีการเผยแพรขอมูล             

อยางเปดเผยหลายชองทาง และมีการสื่อสารผานสื่อแบบสองทาง และสรางเครือขายชุมชน              

ดวยการสัมมนากับประชาชน และ 4) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดวยวิธีการจัดการบริหารงาน

ตามหลักกฎหมาย และการออกขอบัญญัติแบบมีสวนรวม รวมท้ังจัดใหมีศูนยบริการดานกฎหมาย

และการเจรจาไกลเกลี่ย 

2. องคประกอบการเสริมสรางความสมานฉันทตามหลักศีล 5 ในองคกรปกครอง       

สวนทองถ่ิน ภาคกลางตอนลาง ประกอบดวย 1) การสรางหลักประกันชีวิต ดวยวิธีการสนับสนุน

ความเทาเทียมของประชาชน และรณรงคใหประชาชนเขาวัดฟงธรรม 2) การสรางหลักประกัน

ทรัพยสิน ดวยวิธีการสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพ 3) การสรางหลักประกันครอบครัว ดวยวิธีการ

จัดอบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษา และจัดกิจกรรมสรางความปรองดองความซ่ือสัตยตอชีวิตคู          

4) การสรางหลักประกันสังคม ดวยวิธีการสนับสนุนการเปนคนท่ีมีวาจาไพเราะ ยกยอง ใหเกียรติ

ผูอ่ืน รักษาสัจจะ ยึดม่ันในคําพูด และมีเจาหนาท่ีดูแลดานเทคโนโลยี ระบบขอมูล และ 5) การสราง

หลักประกันสุขภาพ ดวยวิธีการจัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา ของมีนเมาและสิ่งเสพติด        

การสนับสนุนการลงโทษผูกระทําผิดจากการดื่มสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพติด รวมท้ังสงเสริม       

งานประเพณีงานนันทนาการท่ีไมใชสุราและของมีนเมา  

3. กลยุทธการเสริมสรางความสมานฉันทตามหลักศีล 5 ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

ภาคกลางตอนลาง ประกอบดวย 1) กลยุทธระบบครอบครัวแบพุทธมามกะ 2) กลยุทธระบบชุมชน      

แบบเศรษฐกิจ 3) กลยุทธรูปแบบความสามัคคีท่ีมีเสถียรภาพ และ 4) กลยุทธระบบการปกครอง              

ท่ีมีธรรมาบาล 

 

 
 

 

  
42 ปณณธร เธียรชัยพฤกษ, “กลยุทธการเสริมสรางความสมานฉันทตามหลักศีล 5”, รายงานวิจัย, 

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559), หนา 201 – 205. 
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ตารางท่ี 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 

นักวิจัย                                                     ผลการวิจัย 

 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี), 1) การสรางความปรองดองสมานฉันทนั้น เริ่มจากการ 

(2558, หนา 206 – 211).  สรางความปรองดองในจิตใจของแตละคนกอน เพ่ือสราง

สันติสุขสูสังคมภายนอก โดยใชหลักการเขาใจ เขาถึง 

และพัฒนา สวนกระบวนการสรางความปรองดอง

สมานฉันท ดวยการขับเคลื่อนโครงการหมูบานศีล 5 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชหลักการบริหารโครงการ

อยางมีประสิทธิภาพ คือ การวางแผน (Planning) การ

จัดหนวยงาน (Organizing) การจัดสายงานและการจัด

ตัวบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ

ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) 

โดยผูนําชุมชนจะตองยึดหลักการสรางความปรองดอง

สมานฉันท 6 ประการ คือ หลักความถูกตอง หลักความ

เหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลัก

พรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละ จะทําใหเกิด

บรรยากาศแหงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน

อยางแทจริง  

2) แนวทางการสร างความปรองดองสมานฉันท                     

ดวยการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ กลยุทธ        

ท่ีหนึ่ ง จัดตั้ งศูนย อํานวยการกลาง และศูนย อํานวย          

ความสะดวก ระดับชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ เชน มีวัสดุ

อุปกรณ ในการบันทึก และจัดเก็บขอมูล เปนศูนย

ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง กลยุทธท่ีสอง จัดอบรมประชาชน สรางความรู

ความเข าใจในการรั กษาศีล 5 รวมถึงสถานศึกษา             

หนวยราชการ โรงงาน และชุมชนอยางตอเนื่อง จัดทํา

เอกสาร แผนพับและสื่อการสอน เพ่ือเผยแพรโครงการ        

ใหท่ัวถึง และขับเคลื่อนหมูบาน รักษาศีล 5 ระดับ 2       

อยางตอเนื่อง ตามนโยบายของคณะสงฆ         
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ตารางท่ี 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

 

นักวิจัย                                                     ผลการวิจัย 

 

          กลยุทธท่ี 3  1) การสรางความปรองดองสมานฉันทนั้น 

เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังบรรพชิต

และคฤหัสถ และสรางจิตอาสาในการปฏิบัติงานใหเพ่ิม

มากข้ึน เนนการประสานงานระหวาง บาน วัด และ

ชุมชน (บวร) และกลยุทธท่ีสี่ สรางเครื่องมือในการกํากับ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการท่ีมีคุณภาพ 

ขอความรวมมือ ในการกํากับติดตามและประเมินผล         

ท่ีมีคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ มีการรายงานผล การดําเนินงาน 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

พระเมธาวินัยรส ปสิวิโก (และคณะ), 1) หลักสังคหวัตถุ 4 เปนธรรมท่ีทําใหสังคมเปนสังคม 

(2559, หนา 205 – 208).  ท่ีสันติสุข ซ่ึงประกอบดวย 1) ทาน คือการใหมีท้ังวัตถุ

ทานสิ่งของ ใหธรรมทานและใหอภัยทาน 2) ปยวาจา 

คือวาจาท่ีสุภาพ มีประโยชน วาจานั้นตองเปนวาจา

สุภาษิต คือ จริง ไพเราะ เหมาะการประสานสามัคคี 

รวมถึงคําแนะนํา สั่งสอน ชักจูงในทางท่ีดี 3) อัตถจริยา 

การทําประโยชนมีท้ังประโยชนตน ประโยชนตอผูอ่ืน 

บางทีเราก็เรียกวา ผูมีจิตอาสา และ 4) สมานัตตตา     

รวมสุข รวมทุกขกันได การทําตนเสมอตนเสมอปลาย 

เสมอตนเสมอปลายรูจักหนาท่ี รูจักวางตน 

2) มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ มีโครงการตางๆ อยาง

ตอเนื่องเพ่ือสนองพระดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบล

รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุงหวังท่ีจะเปน

แรงผลักดันท่ีจะทํากิจกรรมดีๆ ใหเกิดข้ึนกับประชาชน

คนไทยทุกภาคสวน โดยมีหลักเกณฑการดําเนินงาน 

ประกอบดวย ดานการชวยเหลือบรรเทาความทุกข ดาน

การเสริมสรางอาชีพดานการสรางหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ

และลดความเหลื่อมล้ํา 
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ตารางท่ี 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

 

นักวิจัย                                                     ผลการวิจัย 

 

          3) แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิ           

มิราเ คิล ออฟไลฟ  ตามหลักพุทธสันติวิธี คือ การ

ดําเนินงานดวยหลักสังคหวัตถุ 4 อันประกอบดวย        

1) การใหสิ่งของเครื่องอุปโภค การบริจาคทรัพยสินและ

การใหความรู ศีลธรรม เพ่ือการครองตนใหเปนบุคคลท่ี

มีคุณภาพในอนาคต 2) ปยวาจา การเจรจาดวยถอยคํา

ในการประสานงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ 3) อัตถจริยา 

การชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอน และไดรับโอกาสท่ี

จะนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) สมานัตตตา การให

ความชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติ

ตางๆ อยูเสมอ 

พรครูปลัดจักรพันธ กิตฺติภาโร บุญกาญจน, 1) การประยุกตใชหลักพระพุทธศาสนาในการสรางสันติ 

(2560, หนา 198 – 202).  สุขของชุมชนในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบวา

โดยภาพรวม มีความเห็นตอรูปแบบการสรางสันติสุข

ของชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาในอําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี อยูระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

ไดดาน กรุณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดานมุฑิตา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 

2) ปจจัยท่ีมีผลตการสรางสันติสุขของชุมชนในอําเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญ 

3 ประการ คือ หลักพุทธธรรม ไดแก (1) หลักพรหม

วิหาร 4  เชน หลักเมตตา หมายถึงคนในชุมชนตองอยู

กันดวยความมีเมตตา หลักกรุณา หมายถึงคนในชุมชน

ตองประกอบดวยเมตตาธรรม หลักมุฑิตา หมายถึงคนใน

ชุมชนตองแสดงมุฑิตาจิตตอเ พ่ือนรวมสังคม หลัก

อุเบกขา หมายถึงคนในชุมชนตองใชหลักอุเบกขาในการ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม (2) ภูมิปญญาชาวบาน  
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  หมายถึง การใชภูมิปญญาไดการเคารพผูใหญ การเขาวัด

ในวันพระเพ่ือฝกตนใหอยูในคุณงามความดี และ (3)       

แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิล 

ออฟไลฟ ตามหลักพุทธสันติวิธีคือ การดําเนินงานหลัก

กฎหมาย สังคมใดก็ตามหากอยูดวยกันดวยการเคารพ

กฎหมาย สั งคมนั้น  ยอมเ กิดสันติสุข  3)  รูปแบบ         

การสรางสันติของชุมชนในอําเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี สามารถอธิบายไดดังนี้ ชุมชนบางกรวยเปน

ชุมชน ท่ีอาศัยอยูริมคลองบางกอกนอยมาแตเดิม ตลอด

ระยะทางท่ีใชใสการสัญจรในอดีตนั้นเปนทางน้ํา และ

ผูคนมักนิยมสรางวัดเพ่ือใชในการประกอบศาสนกิจของ

พระภิกษุและเปนท่ีแสวงบุญของคนในชุมชน ดังนั้น 

ชุมชนบางกรวยจึง เปนชุมชนท่ีฝกใฝ ในพุทธธรรม           

ดั งจะเห็นไดจากมีการเข าวัด  ฟ งธรรมในวันพระ             

มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับวัดอยูเปนประจํา 

ทําใหผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนบางกรวยใชชีวิตอยูดวยกัน

อยางสันติสุข ขอเสนอแนะ คือตองการใหหนวยงาน

ภาครัฐใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชน           

ท่ีกอใหเกิดสันติสุขอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปนนโยบาย

อยางชัดเจน จึงจะทําใหชุมชนเกิดสันติสุขอยางยั่งยืนตอไป 
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ตารางท่ี 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

 

นักวิจัย                                                     ผลการวิจัย 

 

พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ ฐานทตฺโต), 1. ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

(2556, หนา 195 – 201).  เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.6 และสวนใหญมีอายุ

ระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 35.5 มีระดับ

การศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.6 

สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว คิดเปนรอยละ 53.5 

และ มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเปน

รอยละ 44.2 

2. ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอการนําหลัก

พรหมวิหารธรรมใชในการสรางสันติสุขในตําบลบางแกว 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม         

อ ยู ใ น ร ะดั บ ม าก  โ ดย มี ค า เ ฉ ลี่ ย เ ท า กั บ  4 . 39                 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยด าน ท่ี มีค า เฉลี่ ยสู งสุ ด  3  อันดับแรก ได แก             

ดานอุเบกขา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 รองลงมา คือ 

ดานมุฑิตา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ถัดมาคือ ดาน

กรุณา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ํ าสุด ไดแก  เมตตา โดยมีคาเฉลี่ย เทา กับ 4.33 

ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน การเปรีบเทียบ

ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักพรหมวิหารธรรม มีความสําคัญ

ตอการสรางสันติสุขในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักพรหมวิหารธรรม     

มีความสําคัญตอการสรางสันติสุขในตําบลบางแกว 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการดานอายุและระดับ

การศึกษาแตกตางกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวน

ดานเพศ สถานภาพและรายไดตอเดือน ไมแตกตางกัน 

ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

4. ขอเสนอแนะสวนใหญ คือ 1) ดานเมตตาควรมีการ

แบงปนชวยเหลือกันในบางครั้งท่ีโอกาสอํานวย ถาบุคคล 
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ตารางท่ี 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

 

นักวิจัย                                                     ผลการวิจัย 

 

  ในตําบลเดียวกันรูจักเมตตากัน ชวยเหลือกัน ทุกคน        

ก็จะเปนสุข บุคคล ในชุมชนตองมีน้ําใจและมีความ

แบงปนซ่ึงกันและกัน 2) ดานกรุณาควรชวยเหลือ           

ผูท่ีออนแอและดอยโอกาสเม่ือมีโอกาส การชวยเหลือ    

คนท่ีทุกขใหพนทุกข จะทําใหสังคมมีแตความสุข ไมเอา

เปรียบผู อ่ืนและไมเห็นแกตัว 3) ดานมุฑิตาจิตควร         

ไม อิจฉาหรือวารายผู อ่ืน โดยท่ีตนเองก็ยังไมดีพอ         

ยินดีกับเพ่ือนรวมโลก ไมควรอิจฉานินทา และ 4)       

ดานอุเบกขา ควรวางเฉยในสิ่งท่ีไมมีประโยชน ไมซํ้าเติม

เม่ือผูอ่ืนทําผิดพลาด ควรใหกําลังใจเพ่ือจะใหผูอ่ืนมีแรง

สูตอไป และควรนําหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 

พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก) (และคณะ), 1) ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีการสงเสริมความ 

(2560, หนา 205 – 208).  ปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 โดยรวมท้ัง 5 ดาน       

อยู ในระดับมาก ท่ีสุ ด  มีความคิด เห็นตอรูปแบบ             

การสงเสริมความปรองดองและสันติสุข โดยรวมท้ัง 8 

ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 2) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 

อาชีพ รายได สถานภาพทางครอบครัว และปจจัย        

ท่ีสนับสนุนท่ีตางกัน มีการสงเสริมความปรองดอง     

และสันติสุขดวยศีล 5 โดยรวมท้ัง 8 ดาน แตกตางกัน

อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้ในสวน

ของระดับการศึกษาท่ีตางกันมีการสงเสริมความปรองดองและ

สันติสุขดวยศีล 5 โดยรวมท้ัง 8 ดาน ไมแตกตางกัน      

3) จากผลการรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ   

การสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5                  

ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี พบวา การสงเสริม    

ความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 เปนรูปแบบท่ีดีมาก 

เหมาะสมสําหรับอันจะทําใหเกิดความรักความเขาใจ    

อันดีสมัครสมานสามัคคีปรองดองของประชาชน สงผล 
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   ให สั ง คม เ กิ ดสั น ติ สุ ข มี คว ามส งบร ม เ ย็ น  ทํ า ให

ประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาและความม่ันคง

อยางมีเสรีภาพ  

นิเทศ สนั่นนารี (และคณะ),  1) แนวคิดและทฤษฏีการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสราง      

(2560, หนา 210 – 215).  ความปรองดอง พบวา เปนการสื่อสารดวยสติ และปญญา     

มีความรอบคอบในขณะทําการสื่อสารโดยมีเปาหมาย

เพ่ือใหตนเองและผูอ่ืนมีความสุข ยึดหลักกัลยาณมิตตธรรม 

หลั ก สั ปปุ ริ ริ ส ธ ร รม  เ บญจ ศี ล และ เบญจธรรม              

หลักอริยสัจ หลักไตรลักษณ  บนพ้ืนฐานของสัมมาทิฏฐิ 

คุณคาแทและประโยชนท่ีแทจริง สวนปญหาการสื่อสาร

เกิดจากอคติ และขาดการพิจารณาดวยเหตุผลกอน     

เ ชื่ อข อ มูลข า วสาร  ควรยึ ดหลั ก โยนิ โ สมนสิการ              

กาลามสูตร และปรโตโฆสะ การสื่อสารเพ่ือสันติ          

ตามหลักไตรสิกขา และตัวชี้วัดการสื่อกสารเชิงพุทธ     

เพ่ือสรางความปรองดอง ประกอบดวยสารณียธรรม 6 

สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4 

2) ศึกษาสภาพปญหาด านการสื่ อสาร เ พ่ือสร า ง         

ความปรองดอง พบวา มีอยู 8 ประเด็น คือ (1) ความตองการ       

มีอิทธิพลตอกัน (2) การมีทางเลือกท่ีหลากหลาย          

(3) ความตองการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ อารมณ        

และพฤติกรรมผูอ่ืน (4) ขาดทักษะการสื่อสาร (5) ขอมูล

คลุมเครือขาดการกลั่นกรอง (6) เนื้อหาขาดความ       

เปนสากล (7) อคติ และ (8) สิ่งแวดลอมเปนอุปสรรค    

3) รูปแบบและกระบวนการการสื่ อสารเชิง พุทธ            

เพ่ือสรางความปรองดอง พบวา มี 3 ประเด็น คือ (1) 

องคประกอบการสื่อสารเชิงพุทธ ไดแก การสื่อสาร      

ของพระพุทธเจา ตามระดับสติปญญาของบุคคล                
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  การสื่อสารดวยหลักกัลยาณมิตตธรรม สื่อสารความจริง 

และเวนลักษณะมุสาวาท ผูสื่อสารและผูรับสาร มีความ

เปนบัณฑิต มีความพระพฤติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติ         

ตามหลักสัปปุริสธรรม ยึดหลักโยนิโสมนสิการและ        

ปรโตโฆสะ และยึดหลักกาลามสูตร (2) เปาหมาย        

การสื่อสารเชิงพุทธ ประกอบดวย จุดมุงหมาย  ในการ

สอนของพระพุทธเจา 3 ประการ และเปาหมาย          

เพ่ือการปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเหมาะสม ปฏิบัติไมเปนขาศึก 

ปฏิบัติเอ้ือประโยชน ปฏิบัติถูกตอง ปฏิบัติดวยตนเอง 

ปฏิบัติดวยความเพียร เกิดความสุขแกเทวดา และมนุษย 

อนุเคราะหโลก และเพ่ือความหลุดพน และ (3) กระบวนการ

สื่อสารเชิงพุทธ ตามแนวไตรสิกขา 

นางสาวปณณธร เธียรชัยพฤกษ,  1. สภาพการดําเนินงานการเสริมสรางความสมานฉันท 

(2559, หนา 210 – 205).  ในองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินภาคกลางตอนลาง 

ประกอบดวย 1) การสรางชุมชนเขมแข็งแบบพอเพียง 

ดวยวิธีการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

สงเสริมการประกอบอาชีพแบบพ่ึงพาตนเอง ยึดถือ      

การประหยัดและการออม 2) การสรางสันติวัฒนธรรม 

ดวยการสงเสริมการจัดกิจกรรมสรางความสามัคคี       

และใหความเสมอภาค ในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

รวมท้ังอาศัยองคกรทางศาสนาและวันสําคัญจัดกิจกรรม

สรางความสันติสุข 3) การสื่อสารอยางการุณยสาร      

ดวยวิธีการเผยแพรขอมูลอยางเปดเผยหลายชองทาง 

และมีการสื่อสารผานสื่อแบบสองทาง และสราง

เครือขายชุมชนดวยการสัมมนากับประชาชน และ          

4) ความยุติธรรม เชิงสมานฉันท ดวยวิธีการจัดการ

บริหารงานตามหลักกฎหมาย และการออกขอบัญญัติ

แบบมีสวนรวม รวมท้ังจัดใหมีศูนยบริการดานกฎหมาย

และ การเจรจาไกลเกลี่ย 
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  2. องคประกอบการเสริมสรางความสมานฉันทตาม    

หลักศีล 5 ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคกลาง

ตอนลาง ประกอบดวย 1) การสรางหลักประกันชีวิต 

ดวยวิธีการสนับสนุนความเทาเทียมของประชาชน       

และรณรงคใหประชาชนเขาวัดฟงธรรม 2) การสราง

หลักประกันทรัพยสิน ดวยวิธีการสนับสนุนการประกอบ

สัมมาชีพ 3) การสรางหลักประกันครอบครัว ดวยวิธีการ

จัดอบรมใหความรู เรื่องเพศศึกษา และจัดกิจกรรม     

สรางความปรองดองความซ่ือสัตยตอชีวิตคู 4) การสราง

หลักประกันสังคม ดวยวิธีการสนับสนุนการเปนคนท่ีมี

วาจาไพเราะ ยกยอง ใหเกียรติผูอ่ืน รักษาสัจจะ ยึดม่ัน

ในคําพูด และมีเจาหนาท่ีดูแลดานเทคโนโลยี ระบบ

ขอมูล และ 5) การสรางหลักประกันสุขภาพ ดวยวิธีการ

จัดกิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มสุรา ของมีนเมาและ       

สิ่งเสพติด การสนับสนุนการลงโทษผูกระทําผิดจาก     

การดื่มสุรา ของมึนเมา และสิ่งเสพติด รวมท้ังสงเสริม

งานประเพณีงานนันทนาการท่ีไมใชสุราและของมีนเมา  

3. กลยุทธการเสริมสรางความสมานฉันทตามหลักศีล 5          

ในองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินภาคกลางตอนลาง 

ประกอบดวย 1) กลยุทธระบบครอบครัวแบพุทธมามกะ 

2) กลยุทธระบบชมุชนแบบเศรษฐกิจ 3) กลยุทธรูปแบบ

ความสามัคคีท่ีมีเสถียรภาพ และ 4) กลยุทธระบบการ

ปกครองท่ีมีธรรมาภิบาล 
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7 กรอบและแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี” ผูวิจัยไดศึกษาจากทฤษฏี แนวคิด หลักธรรม และเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ                
โดยพัฒนาข้ึนจากความเชื่อพ้ืนฐาน ท่ีมองวา การนําหลักธรรมมาสรางความสมานฉันทเพ่ือให         
เกิดสังคมสันติสุข โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 
                                                                                                                                                                        
  

                ตัวแปรตน                                                         ตัวแปรตาม                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                            
   
 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
     1. การศึกษา 
     2. ศาสนา 
     3. การเมือง 
     4. กระบวนการยุติธรรม 
     5. สื่อทางสังคม 
 

 
          

 
 
            

 

 

 

แผนภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       

 

 

 

 

 

 

หลักสาราณียธรรม 6 
     1. มโนกรรม 
     2. วจีกรรม 
     3. กายกรรม 
     4. สาธารณโภคี 
     5. สีลสามัญญตา 
     6. ทิฏฐิสามัญญตา 

 
 

การเสริมสรางความปรองดอง 
เพ่ือสังคมสันติสุข 

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
          1. หลักความถูกตอง 
          2. หลักความเหมาะสม 
 3. หลักความบริสุทธิ์ 
 4. หลักความยุติธรรม 
 5. หลักพรหมวิหาร 
 6. หลักความเสียสละ  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด

ปทุมธานี” การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)       

คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

  3.1 รูปแบบการวิจัย 

  3.2 ประชากร กลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 

  3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.5 การวิเคราะหขอมูล   

3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธาน”ี ใชระเบียบวิธีแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดังนี้ 

ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ภาคเอกสาร ผูวิจัยศึกษาจากเอกสารทฤษฏี แนวคิด หลักธรรม และงานวิจัย            

ท่ีเก่ียวของ  

ภาคสนาม ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูให

ขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 22 รูป/คน และสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) จํานวน 12 รูป/คน และเก็บขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห  

ข .  การ วิจั ย เ ชิ งปริ มาณ  (Quantitative Research)  ผู วิ จั ยลง พ้ืน ท่ี เ พ่ื อแจก

แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลโดยวิธีสอบถาม (Questionnaire) โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี 188 วัด รวมจํานวน 376 รูป กลุมตัวอยาง จํานวน 194 รูป     
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3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ระยะท่ี 1 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3.2.1 กลุมเปาหมาย/ผูใหขอมูลสําคัญ 

    1) ผูใหขอมูลสําคัญ คือ บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เปนการเลือกตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยกําหนดไว เปนการขอมูลเชิงลึกท่ีสําคัญ 

จํานวน 22 รูป/คน 

    กลุมท่ี 1 กลุมพระสังฆาธิการ  

   กลุมท่ี 2 กลุมขาราชการ 

   กลุมท่ี 3 กลุมผูนําทองถ่ิน 

   กลุมท่ี 4 กลุมประชาชน 

   กลุมท่ี 5 กลุมสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการรักษาศีล 5  

กลุมท่ี 1 กลุมพระสังฆาธิการ จํานวน 7 รูป ไดแก 

1.1 พระธรรมรัตนาภรณ ดร. (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจาอาวาสวัดเขียนเขต 

เจาคณะจังหวัดปทุมธานี ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

1.2 พระครูสุจิตรัตนากร ดร. (สังวาล วฑฺฒจิตฺโต) ผูชวยเจาอาวาสวัดบึงบา

ประภาสะวัต เจาคณะอําเภอหนองเสือ ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

1.3 พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร) เจาอาวาสวัดสวางภพ           

เจาคณะอําเภอคลองหลวง ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.4 พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ ฉนฺทวุฑฺโฒ) เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว 

และเจาอาวาสวัดบัวแกวเกษร ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

1.5 พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ปธ.9 เจาคณะอําเภอสามโคก วัดตําหนัก 

ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

1.6 พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน ปธ. 8 เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2 

ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

1.7 พระครูอาทรธัญญานุรักษ ดร. (มนตรี ฐิตสีโล) เจาอาวาสวัดโสภณาราม 

เจาคณะตําบลลําไทร ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

กลุมท่ี 2 กลุมขาราชการ จํานวน 5 คน ไดแก  

2.1 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี      

2.2. นายสมชาย ตรีณาวงษ นายอําเภอหนองเสือ ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี 

2.3 นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปทุมธานี สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 
2.4 นายชีวิน อภิบาลบุญชัย นักวิขาการศาสนาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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2.5 นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  

กลุมท่ี 3 กลุมผูนําทองถิ่น จํานวน 4 คน ไดแก 

3.1 นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี หมูท่ี 2 

ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

3.2 นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง หมูท่ี 2 

ตําบลบางหลวง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

3.3 นายธีระชัย ศิลาขาว กํานันตําบลคูขวาง ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว     

จังหวัดปทุมธานี 

3.4 นายเรืองศักด์ิ ศรีเพชร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

กลุมท่ี 4 ประชาชน จํานวน 4 คน ไดแก 

4.1. นายเกษม มีสะอาด 55/23 หมูบานทรัพยหม่ืนแสน 1 ตําบลบานฉาง           

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

4.2 นางมาลัย  เกิงฝาก  112/2 หมู 5 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี 

4.3 นายประสิทธิ์ สุทธาภิรมย 54/6 หมูท่ี 4 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี  

4.4 นางวรรณา ทรงทรัพย 55/151 หมู 2 ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 

 กลุมท่ี 5 กลุมสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการรักษาศีล 5 จํานวน 2 คน ไดแก 

1. นางวนิดา สุขรุงเรือง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต           

บริษัท สิทธินันท จํากัด ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

 2. คุณพรรณพร ชาครนฤนาท ผูจัดการท่ัวไป สํานักงานบอเงิน บริษัท      

ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) 177 หมู ท่ี 4 ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแกว ตําบลระแหง              

อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

 2.) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ คือ บุคคลท่ีไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เปนการเลือกตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยกําหนดไว โดยไดสนทนากลุมเฉพาะ        

(Focus Group Discussion) ไดแก พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

และจังหวัดจันทบุรี และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 รูป/คน แบงเปน 3 กลุม ดังนี้  

 

 

      กลุมท่ี 1 พระสังฆาธิการ 

1.1  พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., (สุเทพ คุณงฺกโร) เจาคณะตําบลบอเงิน        

เขต 1 ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
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1.2  พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., (นพปฎล คุตฺตวโร) เจาอาวาสวัดอูสําเภา 

ตําบลมารวิชัย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.3  พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., (เอกชัย อินฺทโชโต) เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว 

ตําบลพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

1.4  พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., (กฤษฏิ์ตภณ สุเมโธ) เจาอาวาสวัดใหมกลาง

คลองสิบ ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

                    กลุมท่ี 2 กลุมผูเช่ียวชาญ 

2.1  พล. ท. รวิช สุรไตรวิช ผูไกลเกลี่ยประนีประนอมศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2.2  นายเสรี ปญจมณี อดีตผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบอทอง           

ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

2.3  นางสาวทองใบ ใจม่ัน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง 

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

                    กลุมท่ี 3 กลุมนักวิชาการ 
3.1 รศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ       

ราชวิทยาลัย 

3.2 รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตร 

3.3 รศ. ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร อาจารยประจําหลักสูตร 

3.4  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 

3.5  ผศ. ดร. ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตร 

 

                      กลุมท่ี 4 อาจารยท่ีปรึกษา 

4.1 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 

4.2 พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ. ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       เครื่องมือท่ีใชในการใชวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและอธิบาย

ลักษณะของเครื่องมือ ประกอบดวยแบบสัมภาษณ และสนทนากลุมเฉพาะ ดังนี้ 

    ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ โดยการกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ

การวิจัย กําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.1 ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักธรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับเรื่องท่ีวิจัย 

 

1.3 สรางเครื่องมือแบบสัมภาษณตามระเบียบวิธีวิจัย 

1.4 เครื่องมือแบบสัมภาษณตามระเบียบวิธีวิจัย ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา 

1.5 แกไขปรับปรุงเครื่องมือแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

1.6 จัดทําเครื่องมือแบบสัมภาษณฉบับท่ีถูกตอง และนําไปดําเนินการตอไป     

ตามข้ันตอน 
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1.7 เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือสรุปผลการวิจัย 

การสนทนากลุมเฉพาะ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการสนทนากลุมเฉพาะ           

กับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ รวมท้ังสิ้น 12 รูป/คน เพ่ือใหทราบและยืนยันขอมูลใหตรงกัน 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู  
         ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

   1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม ดังนี้ 

     1.1 ประสานผูใหขอมูลสัมภาษณ จํานวน 22 รูป/คน แจงวัตถุประสงค

ในการสัมภาษณ แนะนําตัว อธิบายรายละเอียดในการสัมภาษณ และทําการนัดหมาย วัน เวลา     

และสถานท่ีสัมภาษณ และนําหนังสือจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือไปสัมภาษณ โดยนําเครื่องมือแบบสัมภาษณ เพ่ือสัมภาษณบุคคลท่ีกําหนดไว  

     1.2 ไปถึงท่ีนัดหมายตามจุดตางๆ ท่ีนัดไว และดําเนินการสัมภาษณ        

ใหครบทุกรูป/คน และทุกประเด็น โดยขออนุญาตจดบันทึก และบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

     1.3 นําขอมูลจากการสัมภาษณมารวบรวม เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล     

และนํามาสรุปตอไป 

     2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ ดังนี้ 

      2.1 ประสานผูท่ีคัดเลือกแบบเจาะจง เขารับการสนทนากลุม จํานวน     

12 รูป/คน แจงวัตถุประสงค อธิบายรายละเอียดในการสนทนากลุม และทําการนัดหมาย วัน เวลา 

และสถานท่ี นําหนังสือจากคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               

เพ่ือเชิญเขาสนทนากลุม 

       2.2 สนทนากลุม ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดไว โดยนําขอมูล     

ท่ีสอดคลองกับการสัมภาษณ และชี้แจงรายละเอียดใหผูเขารับการสนทนากลุมทราบ และขอขอคิดเห็น 

เสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนคําตอบของการสัมภาษณ 

      2.3 นําผลการสรุปจากการสนทนากลุมมารวบรวม เพ่ือนํามาวิเคราะห 

เพ่ือสรุปผลพรอมกับขอมูลสัมภาษณ เพ่ือสนับสนุนขอมูลการสัมภาษณดังกลาว 

 

 

 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

    การวิเคราะหขอมูลในการทําการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ผูวิจัย มีข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

1) ผูศึกษาจะนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นตามแตละ

ประเด็น 
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2) นําขอมูลท่ีไดจากผูใหสัมภาษณมาแยกประเด็นคําถาม แลวนํามา

เปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกตางของผูใหสัมภาษณแตละคน กอนจะนําขอมูลนั้น          

ไปวิเคราะห 

3) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาแยกประเด็นคําถาม แลวนํามา

เปรียบเทียบกับขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของกัน ในดานการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข      

ของพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ีกอนนําขอมูลนั้นไปวิเคราะห สรุปผล 

4) นําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม มารวบรวม เพ่ือนํามาวิเคราะห      

และสรุปผลท่ีถูกตอง เพ่ือสนับสนุนขอมูลการสัมภาษณ เพ่ือนําไปสรุปผลตอไป 

       ระยะท่ี 2 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี1 จํานวน 

376 รูป กลุมตัวอยาง มาจากการใชสูตรสําเร็จรูป โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง               

ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 376 รูป โดยการสุมตัวอยาง       

แบบงาย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ตามตารางมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางไดมาจากพระสังฆาธิการ     

ในจังหวัดปทุมธานี จํานวนท่ีไดจากสูตรของ Taro Yamane2 ดังนี้ 

     n =  N  
                    1+N (e) 2 

  โดย  N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด 

         e   = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

         n   = จํานวนกลุมตัวอยาง 

  

        1 สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, จํานวนพระภิกษุและสามเณร จังหวัดปทุมธานี, [ออนไลน], 
แหลงท่ีมา: http://www. pte.onab.go.th/ [25 พฤศจิกายน 2561]. 

2 สุวรีย สิริโภคาภิรมณ, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏเทพสตรี 
2546), หนา 129-130.  

 

  ประชากรท้ังหมด/คน เม่ือแทนคาในสูตรจะไดดังนี้ 

     n =            376        

                          1+ 376 (0.05)2 

     n =          193.81 

     n =          194            
  จากการใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยมีประชากรท่ีเปน         

พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 194 รูป/คน 
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ตาราง 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

              พ้ืนท่ี                    จํานวนประชากร                   กลุมตัวอยาง 

อําเภอเมือง        82        42 

อําเภอสามโคก        80        41 

อําเภอลาดหลุมแกว    38        20 

อําเภอธัญบุรี     20        10 

อําเภอคลองหลวง    46        24 

อําเภอลําลูกกา     70         36 

อําเภอหนองเสือ     40        21 
 

                        รวม            376           194 
 

 

ตาราง 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

3.3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
     1) แบบสอบถาม (Questionnaires) ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธาน ีดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวทางการเสริมสราง                

ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จากเครือขายอินเตอรเนต 
บทความ ตํารา คัดสําเนาจากรายงานการวิจัย หรือบทความตามเว็บไซดตางๆ  

 1.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสราง

กรอบของคําถาม โดยสรางเครื่องมือแบบสอบถาม โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และจากกรอบ
เนื้อหาในคําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวิจัย  

 
 
 1.3 นําเครื่องมือแบบสอบถาม ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา 

 1.4 นํามาแกไขปรับปรุงเครื่องมือแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย    
ท่ีปรึกษา 

 1.5 นําเครื่องมือท่ีแกไขปรับปรุงสมบูรณแลว ไปเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญ      
5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content Validity)       
และความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) โดยการหาคา IOC ( Rovinelli & Hambleton) 

  1.6 นําเครื่องมือท่ีตรวจสอบแลว ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง   
ท่ีเปนขอมูลพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรีท่ีติดเขตจังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 ชุด เพ่ือหา     
ความเท่ียง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach               
ไดคาสัมประสิทธิ์ของความเท่ียงรายขอเทากับ 0.015 และสัมประสิทธิ์ของความเท่ียงท้ังฉบับ 
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          1.7 นําเครื่องมือท่ีแกไขปรับปรุงสมบูรณแลว ไปเก็บขอมูลกับพระสังฆาธิการ      
ในจังหวัดปทุมธานี ท้ังสิ้น 194 คน มีลักษณะเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ โดยแตละ
ระดบัคะแนน มีความหมายดังนี้ 

     คะแนน 5 หมายถึง    ผูตอบมีความคิดเห็นวา ระดับมากท่ีสุด 

     คะแนน 4 หมายถึง    ผูตอบมีความคิดเห็นวา ระดับมาก 

     คะแนน 3 หมายถึง    ผูตอบมีความคิดเห็นวา ระดับปานกลาง 

     คะแนน 2 หมายถึง    ผูตอบมีความคิดเห็นวา ระดับนอย 

     คะแนน 1 หมายถึง    ผูตอบมีความคิดเห็นวา  ระดับนอยท่ีสุด 

  แบบสอบถาม 

  แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนมา โดยศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ปรึกษาอาจารย      

ท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไข ซ่ึงแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเก่ียวกับสถานภาพ อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ 

การศึกษาทางธรรม การศึกษาเปรียญธรรม และตําแหนง โดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ในดานตางๆ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท จํานวน 61 ขอ โดยกําหนด         

คาของลําดับคะแนน ดังนี้ 

 

 

 

 

   5 หมายถึง มีประสิทธิผลอยูในระดับ  มากท่ีสุด 

   4. หมายถึง มีประสิทธิผลอยูในระดับ มาก 

   3. หมายถึง มีประสิทธิผลอยูในระดับ ปานกลาง 

   2. หมายถึง มีประสิทธิผลอยูในระดับ นอย 

   1. หมายถึง มีประสิทธิผลอยูในระดับ นอยท่ีสุด3  

3.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บขอมูล คือ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือการเสริมสราง        

ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี และเก็บขอมูลจาก             

พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี ตามลําดับข้ันตอนตอไปนี้ 

1.  จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จํานวน 194 ชุด เพ่ือแจกแบบสอบถาม 
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2. ติดตอขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ              

ราชวิทยาลัย ถึงเจาคณะจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือโดยการแจก

แบบสอบถามใหกับพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานีท่ีเปนกลุมเปาหมาย จํานวน 194 ชุด                    

และรับคืน โดยตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน 

4. ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของแบบสอบถามท่ีรับกลับอีกครั้งหนึ่ง 

เพ่ือนําไปดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

3.3.4 การวิเคราะหขอมูล 

                     การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป                

เพ่ือไปทําการคํานวณคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหการนําเสนอ       

และสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

   1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบาย ลักษณะท่ัวไป             

ของกลุมตัวอยางและพรรณนาความเปนไปของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                 

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี 

          2) สถานภาพสวนบุคคล วิ เคราะหโดยการหาความถ่ี (Frequency)         

และคารอยละ (Percentage) 
 

 

 

  
 

3 สุดาภรณ อรุณดี, ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย, (เลย: รุงแสงธุรกิจการพิมพ, 2551),           
หนา 72. 

 

3 )  ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอความเปนไปได ในการใช               

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี วิเคราะห        

โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑการแปลผล 

คาเฉลี่ย ดังตอไปนี้ 

  1.00   -  1.49 หมายถึง มีความเห็นดวย  นอยท่ีสุด 

1.5 0   -  2.49 หมายถึง มีความเห็นดวย  นอย 

2.50 -  3.49 หมายถึง มีความเห็นดวย  ปานกลาง 

3.50    -  4.49 หมายถึง  มีความเห็นดวย มาก 

4.50    -  5.00 หมายถึง  มีความเห็นดวย มากท่ีสุด4 

เกณฑการแปลผลสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

  ต่ํากวา 0.50    หมายความวา สอดคลองกัน  มากท่ีสุด 

  0.50 – 0.99  หมายความวา สอดคลองกัน  มาก 

  1.00 – 1.49  หมายความวา สอดคลองกัน  ปานกลาง 



94 
 
  1.50 – 1.99  หมายความวา สอดคลองกัน  นอย 

  2.00 ข้ึนไป     หมายความวา สอดคลองกัน  นอยท่ีสุด 

 จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาวิเคราะหและสังเคราะหสรุปผล และนําเสนอเขียน         

เปนความเรียง ตาราง หรือแผนภูมิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 ธีรยุทธ พ่ึงเพียร, สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล 2545), 
หนา 130. 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานี       
ในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษา
องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี 3) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข           
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)               
ซ่ึงเปนการประเมินความตรงตามเนื้อหา โดยใชดัชนีความเท่ียงตรง (Content validity index : CVI ) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถามผลจากการวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปนี้ 

4.1 สภาพท่ัวไปในชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานี ในการเสริมสรางความปรองดอง     
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

4.2 องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ    
จังหวัดปทุมธานี 

4.3 นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข            
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

4.4 สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
4.4.1  องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
4.4.2  องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย 
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4.1 สภาพทั่วไปในชุมชนรอบวัดในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                   

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี
 1. ในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

  1.1 หลักความถูกตอง 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 

1. ดานการศึกษา 

  1) มีการแนะนําไดสอนใหพุทธศาสนิกชนท่ีมาวัด ในการพูดคุย แนะนํา
เพ่ือใหรูและเขาใจในหลักธรรมคําสอนในเบื้องตน เชน ศีล 5 เปนตน1 

  2) ในชุมชนวัด มีจิตอาสาท่ีมีการศึกษา มีประชาชนท่ีสนใจและศึกษา ศีล 5       
ไดนําไปสูการสอนลูก สอนหลาน และไดถือปฏิบัติตามโครงการวัดประชารัฐสรางสุข โดยนําแนวคิด             
5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สรางมาตรฐาน และสรางวินัย ลงสูบริบทวัดเพ่ือสงเสริมใหวัด         
เปนพ้ืนท่ีตนแบบของการพัฒนาทางกายภาพและจิตใจ เพ่ือสงเสริมใหสังคมไทยตื่นตัวในเรื่อง          
การชวยเหลือไดรับความรวมแรง รวมใจ รวมมือของทุกภาคสวน เปนหนทางนําไปสูความปรองดอง2 

  3) ประชาชนท้ังท่ีมีการศึกษา และไม มีการศึกษา จะสนับสนุนให            
ความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนท่ีวัด ท่ีชุมชนภายในหมูบาน ท่ีโรงเรียน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ 
มีการชวยเสนอแนะใหขอคิดเห็น ตลอดใหความชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณ ทรัพยสินเงินทองตามกําลัง
ศรัทธา3 

  4) ชุมชนรอบวัด ในแตละครัวเรือนมีลูกหลานเรียนหนังสือมากข้ึน วัดตั้งอยู       
ในชนบท มีชาวบานท่ีเขาวัดจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความขัดแยงนอย การสรางความปรองดอง            
จึงเปนการบรรยายธรรมปกติ เพ่ือกลอมเกลาและรักษาวัฒนธรรมใหคงอยู ในขณะเดียวกัน                 
ลูกๆ หลานๆ ท่ีมีการศึกษาก็สนใจเขามาศึกษาธรรมมากข้ึนเชนเดียวกัน4 

  5) ชุมชนรอบวัด ลูกหลานมีการศึกษามากข้ึน ดังนั้น คนท่ีมีการศึกษา         
จะมีความเขาใจในอีกระดับหนึ่ง ทําใหความขัดแยงนอย การมาพูดคุยแนะนําธรรมะ ทําใหเกิด         
การเขาใจงายข้ึนและเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน การไดพบปะพูดคุยสรางความเขาใจ ความสามัคคี       
ก็เกิดข้ึน5 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 สมัภาษณ พระธรรรมรตันาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
2 สัมภาษณ พระครูสจุิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
3 สมัภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 
4 สัมภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 
5 สัมภาษณ พระมหาจมุพล จติตฺพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี, 12 ตลุาคม 2562. 

 

 



97 
 

6) ในชุมชนรอบวัด ลูกๆ หลานของชาวบานมีการศึกษามากข้ึน มีความรูมาก

ข้ึน การพบปะพูดคุยก็จะสรางความสามัคคีงายข้ึน6  

7) ในชุมชนรอบวัด ประชาชนตางๆ ไดรับการศึกษามากข้ึน สูงข้ึน ไดผาน    

การอบรม ไดอยูในสังคม และไดเขาถึงความจริงจากประสบการณของตนเอง นําไปสูความเขาใจ        

ทําใหปรับตัวอยูในสังคมไดดวยความสามัคคี7 

8) ในชุมชน ประชาชนมีการศึกษามากข้ึน  การเรียนสูงข้ึน การอยูในสังคม       

อีกระดับหนึ่ง ซ่ึงไมใชชาวบาน การประพฤติตัวก็จะอยูในอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงจะมีการหลีกเลี่ยง         

การทะเลาะเบาะแวงได ดังนั้น พระสังฆาธิการไดทําบทบาทภารกิจของพระ ก็จะทําความเขาใจงายข้ึน 

ก็จะเปนการสนับสนุนความปรองดองอีกทางหนึ่ง8 

9) การศึกษาทําใหคนมีความรู มีสติมากข้ึน เพราะในชีวิตประจําวันจะตองอยู     

ในสังคมมากข้ึน การศึกษาอาจจะไมไดชวยวัดสักเทาไหร แตจะทําใหตัวเอง คนในครอบครัวเขาใจ              

ในความสามัคคี ก็จะไมทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว ในชุมชน ก็จะคุยกันดวยเหตุดวยผล โดยไมใช

อารมณ ก็จะนําไปสูความปรองดองได9 

10) การศึกษาเปนการสรางการรับรู ทําใหประชาชนเขาใจถึงการอยูรวมกัน      

ในสังคมได อาจจะไมไดชวยวัดทางตรง และการศึกษาจะชวยใหตัวเอง ครอบครัว ชุมชน เขาใจในเหตุ      

และผลมากข้ึน จะไมมีการทะเลาะเบาะแวงกัน10 

11) การศึกษา เปนการเรียนรูในทุกสิ่งทุกอยาง ต้ังแตการใชชีวิตกับตัวเอง 

การใชชีวิตในสังคม ทําใหมีความรูกวางข้ึน เขาใจเหตุผลมากข้ึน การทะเลาะเบาะแวงในกลุมชาวบาน 

เกิดข้ึนนอยมาก หากไมมีการเมืองมาเก่ียวของ ไมมีทะเลาะ การใชชีวิตอยูรวมกันก็เกิดความสามัคคี11 

12) ชาวบานมีการสงลูกหลายมีการศึกษามากข้ึน การเรียนรูในดานตางๆ       

มากข้ึน ท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงในหองเรียน ในสังคม ทางออมก็สื่อตางๆ โลกโซเซียลมากข้ึน      

เชน โทรทัศน Facebook, line ลวนแตเปนความรู ซ่ึงการศึกษาทําใหตระหนักและเห็นประโยชน              

ของการอยูรวมกัน และแกปญหาดวยสันติวิธี12 

 

 

 

 

 

 

6 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
7 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตําบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตุลาคม 2562.  
8 สัมภาษณ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตลุาคม 2562. 
9 สัมภาษณ นายสมชาย ตรีณาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจกิายน 2562. 
10 สมัภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตลุาคม 2562. 
11 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
12 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2562. 
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13) การศึกษาชวยใหสังคมดีข้ึน เพราะการใชชีวิตท่ีมีเหตุผล หากไมยุง

การเมืองท่ีเห็นแกประโยชนตัวเอง ไมไดทําเพ่ือสวนรวม ดังนั้นคนมีความรูยอมเขาใจถึงโลกภายนอก

เปนอยางดี มีเหตุผลในการอยูรวมกันโดยไมตองทะเลาะเบาะแวงกันไดอยางดี13 

14) การศึกษาของคนในชุมชนมีมากข้ึน ทําใหเขาใจการเรียนรูมากข้ึน 

ยอมรับและเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกันไดดี ซ่ึงการเรียนรูดังกลาวท่ีแฝงดวยหลักธรรมในการใชชีวิต

ทําใหไมมีการทะเลาะเบาะแวง14 

15) โดยปกติในครัวเรือนมีการพูดคุย และมีการสงบุตรหลานมีศึกษามากข้ึน         

ทําใหมีการเรียนรูมากข้ึน ไมวาจะในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม การใชเหตุผลมากข้ึน ก็จะไมมี      

การทะเลาะเบาะแวงโดยไมมีเหตุผล การใชอารมณตางๆ ในสังคมก็หมดไป จึงเกิดความสามัคคีในชุมชน 

เปนการแบงเบาภาระพระสังฆาธิการท่ีจะสรางความปรองดองในหมูคณะ15 

16) ประชาชนท่ีมีการศึกษา จะชวยสนับสนุนในการสรางความปรองดอง         

คือ การใชเหตุผลในสังคมมากข้ึน ลดความขัดแยง จึงไมเกิดการทะเลาะเบาะแวง ซ่ึงจะเปนการสนับสนุน               

การสรางความปรองดองในชุมชนไดดี16 

17) ในปจจุบัน คนในชุมชนมีการศึกษามากข้ึน ทําใหไดเรียนรูมากข้ึน                  

ท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน และจากประสบการณจากโลกโซเซียลตางๆ ทําใหตระหนักถึงความจริง 

และสามารถสรางความสามัคคี ต้ังแตในครอบครัว ชุมชน และสังคมภายนอกได ซ่ึงจะเปน               

การสนับสนุนการสรางความปรองดองไดเปนอยางดี17 

18) คนในชุมชนรอบวัด มาจากตางจังหวัดเปนสวนมาก มีการศึกษาหลายระดับ       

แตอยางนอยก็มีการศึกษาข้ันต่ํา ก็ ม.3 และมาทํางานในสังคม การใชชีวิตอยูในสังคม ยอมมีความรู

มากข้ึนเปนธรรมดา การใชเหตุผลมากข้ึน ทําใหการทะเลาะเบาะแวงก็ลดนอยลง ก็เปนการสนับสนุน

ในเบื้องตน คือ ไมสรางปญหาท่ีตองทะเลาะเบาะแวงกัน มันก็จะเกิดการปรองดองได18 

19) การศึกษาชวยใหคนตระหนักรูความจริงในหลายๆ ดาน ท้ังในหองเรียน              

และนอกหองเรียน ท้ังในโลกโซเซียล สื่อตางๆ รวมท้ังประสบการณ ลวนเปนความรู ท่ีจะใช               

ในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข และใชชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี19 

 

 

 

 

 

13 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตุลาคม 2562. 
14 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรตีําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตลุาคม 2562. 
15 สัมภาษณ นายธีระชัย ศลิาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
16 สัมภาษณ นายเรืองศกัดิ์ ศรเีพชร, รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
17 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
18 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
19 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
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20) การศึกษาชวยใหคนมีความรู ความเขาใจ มีเหตุผล การใชชีวิตในสังคม         

ก็เขาใจมากข้ึน ก็จะเปนการชวยในการสนับสนุนการสรางความปรองดองในชุมชนไดเปนอยางดี20 

21) ในชุมชนมีการสงลูกหลานมีการศึกษามากข้ึน ทําใหเปนตัวอยางท่ีดี            

ในชุมชนได เม่ือในชุมชนมีการศึกษาทุกครัวเรือน สามารถนําความรูมาใชในบานดวยเหตุผลมากข้ึน            

รูความจริงจากสื่อตางๆ มากข้ึน ทําใหสมาชิกในครอบครัวก็ไดรับรูมากข้ึน การใชชีวิตท่ีมีเหตุมีผล               

ก็มากข้ึนเชนเดียวกัน ทําใหเปนการสนับสนุนการสรางความปรองดองทางออมดวย21 

22) ประชาชนในชุมชนมีการศึกษามากข้ึน ทําใหสังคมดีข้ึน รูจักเหตุผล     

มากข้ึน การใชชีวิตตั้งแตในสังคมครอบครัว ชุมชน และสังคมใหญๆ ก็เปนปกติสุข โดยไมมีการขัดแยง22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
21 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              

18 พฤศจิกายน 2562. 
22 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,     

30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ                 
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการศึกษา 

 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

    ลําดับท่ี 

  1 ในปจจุบัน การศึกษาไดรับการสงเสริมและเขาถึงชุมชน     
มากข้ึน ซ่ึงในแตละครัวเรือนก็ไดสงลูกสงหลานใหมีการศึกษา
มากข้ึน การศึกษาทําให ได เรียนรูมากข้ึนดวย ไดผ าน           
การเรียนรู การอบรม ผานการเขาสังคม เพราะในชีวิตประจํา 
วันจะตองอยูในสังคมมากกวาอยูบาน การเรียนรูทางโลก
โซเซียล ไดอานขาว อานหนังสือพิมพ และอีกหลายๆ ทาง 
การเรียนสูงข้ึนทําใหอยูในสังคมอีกระดับหนึ่งท่ีใชเหตุผล       
ในการใชชีวิตประจําวัน ทําใหมีสติการในตัดสินใจ ซ่ึงจะเปน            
การหลีกเลี่ยงการปะทะคารม มีความใจเย็นข้ึน การใช
อารมณตางๆ ในสังคมก็หมดไป ทําใหเขาใจการใชชีวิตในการ
ดํารงชีวิตในสังคมได ยอมรับและใหเกียรติซ่ึงกันและกันได 
ชวยใหสื่อสาร การพูดคุยในครอบครัวดวยเหตุผลมากข้ึน 
ถายทอดความรู  ความจริง ท่ี ถูกตอง อธิบายใหสมาชิก           
ในครอบครัว ถายทอดประสบการณใหสมาชิกในครอบครัว
เขาใจ นําไปสูสังคมท่ีเขาใจ การถายทอด การสรางความ
เขาใจในสิ่งท่ีถูกตองก็จะชวยสรางความสามัคคีในหมูคณะ     
ในชุมชนได และเปนการชวยสรางความปรองดองในชุมชนได 
 

ในปจจุบัน ในชุมชนรอบวัดในแตละครัวเรือนมีการศึกษา 
และอยูในสังคมท่ีกวางข้ึน ทําใหคนท่ีอยูในสังคมท่ีดีกวาทําให         
มีเหตุผลมากข้ึน ไมใชอารมณในการตัดสินใจ เพราะรูวาไมมี
ประโยชน การพิจารณา การตัดสินใจ การรับขาวสาร 
บานเมืองในสิ่งท่ีถูกตอง ไดรับรูในสิ่งท่ีถูกตอง นําไปสื่อสาร    
ในครอบครัวทําใหบุคคลในครอบครัวใหเขาใจและรับรูในสิ่ง    
ท่ีถูกตองได ทําใหเขาใจมากข้ึน จากหนึ่งครัวเรือนเปน        
สองครัวเรือน และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนทุกครัวเรือนในชุมชน     
มีความรูความเขาใจในสิ่งท่ีเปนจริงและถูกตอง การรับรูในสิ่ง
ท่ีถูกตอง จะนําไปสูในสังคมท่ีเขาใจในสิ่งท่ีถูกตองเหมือนกัน 
จึงไมมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนการชวย
สนับสนุนและสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชนได                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1,2,3,4 
      5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     8,9,10 
      11,12 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ                                   
                  แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการศึกษา (ตอ) 

 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ในชุมชนรอบวัด บุตรหลานมีการศึกษามากข้ึน ไดรับรูสังคม
รับรูขาวสารบานเมือง เปนคนท่ีมีสังคมกวางข้ึน ทําใหเขาใจ
เขา ถึงโลกภายนอก การศึกษาทําใหคนมี เหตุและผล                
มีการพิจารณา หูตากวางไกล ท้ังในดานการคิด และการ
กระทํา สิ่งท่ีไดรับรู ไดเห็น ไดรับทราบ จึงเปนประสบการณท่ี
นํามาถายทอดใหบุคคลในครอบครัวเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง 
การศึกษาทําใหคนใชเหตุผลมากข้ึน หนักนิดเบาหนอยอภัย
กันจึงไมมีการทะเลาะเบาะแวงกัน ซ่ึงจะนําไปสูความสามัคคี
ปรองดองในชุมชนได 
 

บุตรหลานในชุมชนมีการศึกษามากข้ึน โดยภาครัฐไดใหการ
สนับสนุนในการกูยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงจะนําไปสูความเจริญ    
ในชุมชนมีการพัฒนาสถานท่ี พัฒนาและเปลี่ยนแปลงบุคคล     
ในครอบครัวในดานความคิด ดานเหตุผล ดานการใชอารมณ 
เนื่องจากบุตรหลานท่ีมีการศึกษาไดเขาสังคมท่ีกวางข้ึนและ
ไดนํามาถายทอดใหบุคคลในครอบครัวทราบ นอกเหนือจาก
ความรูท่ีรูจากชุมชนท่ีอยูในชีวิตประจําวัน การเรียนรูจาก
สังคมหนึ่งในชีวิตประจําวัน ทําใหการคิดท่ีเปนอีกอยางท่ีดีข้ึน 
เชน การท่ีจะทะเลาะเบาะแวง ก็กลายมาเปนคุยกันดวย
เหตุผล พิจารณาเอานําความถูกตองมาตัดสินกันดวยเหตุผล 
แล วหาขอยุติ ในสิ่ ง ท่ี ถูกตอง  อันจะนํ า ไปสู การสร า ง           
ความสามัคคีในชุมชนและปรองดองได 
 

ในชุมชนรอบวัด ไดมีการสงบุตรหลานใหมีการศึกษามากข้ึน    
ไดใชชีวิตในสังคมภายนอก ทําใหมีประสบการณ มีความรู        
ในด านต า งๆ  มาก ข้ึน  แล วนํ ามาถ ายทอดให บุ คคล                
ในครอบครัว ไดทราบ การรู จั ก เหตุผล การตัดสิน ใจ             
การพิจารณา รูจักแยกแยะ ไมใชอารมณ ก็จะไมมีการขัดแยง 
ดังนั้นจากประสบการณดังกลาว ทําใหจะชวยสนับสนุน         
ในชุมชนไมมีความขัดแยง และจะนําไปสูความสามัคคี 
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สรุป ในชุมชนรอบวัด ประชาชน ในแตละครัวเรือนมีการศึกษาท่ีจะชวยในการสนับสนุนการ

สรางความปรองดองในชุมชนอยางไรบาง 

ขอดี การศึกษาชวยใหคนมีความรู มีวิสัยทัศนกวาง มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจได      

การอยูในสังคมยอมเรียนรูการอยูในสังคมรวมกัน การดําเนินชีวิตประจํา ทําใหเขาใจชีวิตท่ีอยู         

ดวยเหตุผล โดยไมใช อารมณซ่ึงกันและกัน จะทําใหสามารถปรับตัวใหเขาอยูในสังคมไดดี การมี

ความรู การศึกษา ทําใหมีความรู ความเขาใจในการใชชีวิตมากข้ึน ซ่ึงจะชวยตนเองประพฤติในทาง      

ท่ีถูกท่ีควร ไมหูเบา ไมเชื่อคนงาย มีเหตุผล สามารถอธิบายความจริงใหบุคคลในครอบครัวเชื่อถือได 

อันจะนําไปสูในหมูคณะท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพูดจากันดวยเหตุผลการใชอารมณก็หมดไป 

เพราะการศึกษาทําใหรูวาการใชอารมณ ไมเกิดประโยชนท้ังกับตนเองและสังคม ทําใหคนมีการศึกษา

มีสติในการครองชีวิตไดอยางมีคุณภาพ  

การศึกษาชวยสนับสนุนการสรางความปรองดองในชุมชน คือ การท่ีบุตรหลานมีการศึกษา

ทําใหมีความรู ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานของมนุษยชาติและสังคมไทย ลูกหลานท่ีมีการศึกษา มีความรู 

สามารถอธิบายความจริงดวยเหตุผลในครอบครัว ในสังคม การมีสติในการรับฟงดวยเหตุและผล 

ตระหนักในสิ่งท่ีถูกตอง การอยูรวมกันในสังคม การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การไมเชื่อนักการเมือง        

ท่ีจะนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง มีปญญาในการแกปญหาในทางท่ีถูกตองได ดังนั้น ผูท่ีมีการศึกษา      

จะชวยสนับสนุนการสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ในชุมชนได ซ่ึงความรูดังกลาวจะชวย     

แบงเบาภาระในการสรางความสามัคคีปรองดองของพระสังฆาธิการได ในสวนของการใหความรู        

ตอสมาชิกในชุมชนไดมีความรู มีปญญาในการแกปญหา โดยการนําหลักธรรมคําสอนท่ีพระสังฆาธิการ

ไดเทศนาใหฟง นํามาปฏิบัติได ไมใชคิดท่ีจะทะเลาะเบาะแวงเพ่ือการเอาชนะ และหลักธรรมคําสอน

ของพระพุทธเจา เปนหลักธรรมท่ีสามารถพิสูจนได 

ปญหา การศึกษาทําใหคนมีความรู ชวยการพัฒนาบานเมืองได โดยนําความรูท่ีเรียนมา        

นํามาพัฒนาบานเกิด พัฒนาชุมชน ตําบล อําเภอ แตคนมีความรู มีการศึกษา มีจบการศึกษา          

ตองทํางานในสังคม ทํางานนอกบาน จึงไมมีเวลาในการชวยสนับสนุนการสรางความสามัคคีปรองดอง     

ของพระสังฆาธิการได แตก็สามารถชวยใหบุคคลในครอบครัว ชุมชน ไดเขาใจในสิ่งท่ีถูกตอง เขาใจ

เหตุผล เขาใจการแกปญหาดวยปญญา โดยไมตองทะเลาะเบาะแวง  
 

ขอเสนอแนะ บุตรหลานในชุมชนท่ีมีความรู ใหนําความรูท่ีเรียนมาไปใชในสิ่งท่ีถูกตอง            

เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และการสนับสนุนการสรางความสามัคคีปรองดอง      

โดยเริ่มจากครอบครัว ในชุมชน ใหเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีถูกตอง ไมควรใหความรวมมือกับ

นักการเมือง หรือเปนนักการเมือง ท่ีมีแตโกงกิน ทําลายประเทศชาติ เ พ่ือประโยชนตนเอง              

และพวกพอง ควรนําความรูไปใชในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอบานเมืองและประเทศชาติตอไป 

 

 
 
 

 

 

 



103 
 

2. ดานศาสนา 

 บทบาทท่ีสําคัญของศาสนา วัด โดยพระสังฆาธิการ มีการเสริมสรางปญญาใหกับ

ประชาชน เพ่ือชวยแกไขปญหามุงหวังใหปรองดอง อยางไร 

  1) พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี ไดรับนโยบายใหมีการเสริมสราง

ปญญาใหกับประชาชน โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทาง และไดแสดงธรรม   

ทุกครั้ง และทุกท่ี เม่ือไดนิมนตไปงานแตงงาน งานบวชนาค งานทําบุญบาน เปนตน เพ่ือใหพุทธศาสนิกชน

เขาใจ เขาถึง หลักธรรมคําสอน เพ่ือนําไปสูการปรองดองได23 

  2) พระสังฆาธิการไดถายทอดการหลักศีล 5 ไปปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน    

ใหกับคนในชุมชน โดยวัดเปนศูนยกลาง ใหความรูเฉพาะหลักความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสงเสริม           

ใหประชาชนคนไทย มีความตื่นตัว เรื่องการชวยเหลือสังคม การมีจิตอาสา ทําใหเกิดสังคมสุขภาวะ              

ท่ียั่งยืน เพ่ือสรางพ้ืนท่ีการเรียนรูของวัดใหเปนใหเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาบุคคล และสังคม       

ดวยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เพ่ือเปนแนวทางใหเกิดความปรองดองใหสังคมเปนวงกวางข้ึนตอไป24 

  3) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมในการเทศนาดานหลักธรรม ใหประชาชน        
ท่ีมาวัดไดทราบและเขาใจ พูดคุยกัน จัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ         
ในสังคมละแวกวัด25  

  4) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาใหกับประชาชน       
เพ่ือเปนการสรางปญญา ใหเกิดความรู ความเขาใจ เพ่ือไปดําเนินชีวิต เชน การใหทาน การรักษาศีล         

การเจริญภาวนา เปนตน เพ่ือกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ โดยพระสังฆาธิการไมจําเปนตองสราง    
ความสามัคคีปรองดอง26 

 5) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเทศนา        

ใหญาติโยมฟง ทุกวันพระ หรือวันอาทิตยเปนปกติ  ซ่ึงจะเปนการสรางปญญาใหกับญาติโยมท่ีมาวัด 

ใหเขารู ใหเขาเขาใจ บรรยายบอยๆ คนฟงบอยๆ ก็จะซึมลึกไปเอง27 

6) การสรางปญญาของพระสังฆาธิการ เปนการแสดงธรรมในวันพระ         

วันอาทิตย วันสําคัญทางพุทธศาสนา ชักชวน เชิญชวนใหทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางความสามัคคี28  

  7) โดยโครงการรักษาศีล 5 สอนใหประชาชนรักษาศีล สอนหลักธรรม

พระพุทธศาสนา ใหประชาชนเขาถึงหลักธรรมตางๆ มุงทําบุญตักบาตรใหทาน รักษาศีล 5 รักษาศีล 8 

ใหรูคุณคาของการทําความดี การทําความชั่ว ใหเปนพุทธฆามากะ และเปนอุบาสก อุบาสิกาท่ีดี29 

 
 

23 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
24 สัมภาษณ พระครูสจุิตรตันากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสอื จังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
25 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตลุาคม 2562. 
26 สัมภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตลุาคม 2562. 
27 สัมภาษณ พระมหาจมุพล จิตตฺพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี, 12 ตุลาคม 2562. 
28 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตาํบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
29 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรกัษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จงัหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
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  8) การสอนใหทําความดี ในเบื้องตนใหรักษาศีล 5 ละเวนการทําความชั่ว          

ทําจิตใจใหผองใส สอนใหคิดดีทําดี สอนในหลักธรรม คนเม่ือมีจิตใจดี การกระทําตางๆ ก็ดีไปดวย       

ก็จะเกิดความสามัคคี ความปรองดองก็เกิดตามมา30 

  9) พระสั งฆาธิการไดถ ายทอดเทคนิคการนํา ศีล 5 ไปปฏิบัติตน                        

ในชีวิตประจําวัน และนําประชาชนมารวมกิจกรรม เม่ือมีการรวมกิจกรรมรวมกัน ไดพูดคุยกัน ไดรูจัก

นิสัยใจคอกัน ทํางานรวมกันก็เกิดความสามัคคี ก็จะมีความปรองดองกันได31 

  10) วัดเปนศูนยกลางของประชาชน การท่ีประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน        

โดยมีพระสังฆาธิการเปนผูทําหนาท่ีใหความรูในเรื่องของศาสนา ก็จะชวยอีกทางหนึ่งในการทําความดี      

และการทํางานรวมกันไดรูจักกัน พบปะกัน ทําใหเกิดความผูกพันมากข้ึน จะชวยกันปรองดอง              

ในหมูคณะ32 

  11) วัด นําโดยพระสังฆาธิการ มีหนาท่ีสรางความปรองดองใหกับชุมชน       

ในละแวกวัดและละแวกใกลเคียง และใหความสําคัญกับประชาชนรอบวัด หรือประชาชนท่ีมาวัด           

และใหมาทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระ มีการฟงเทศน        

ฟงธรรม รวมกัน พูดคุยกัน รูจักกันก็เกิดความสามัคคีกัน33 

 12) วัด คือ ศูนยรวมของจิตใจของประชาชน ศูนยรวมความรัก             

ความสามัคคีเปนหลักชัยของสังคม พระสังฆาธิการเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการถายทอดความรู    

สรางชุมชนใหอยูในศีลในธรรม เม่ือทุกคนอยูในศีล ก็จะเกิดปญญา รูผิดชอบชั่วดี สามารถทําให         

ลดความขัดแยง และจะชวยใหมีความปรองดองข้ึน34 

 13)  พระสังฆาธิการ ปลูกฝงในเรื่องความสามัคคีเปนเรื่องปกติ สอนให     

ทุกคนท่ีมาวัด หรือในชุมชน นําศีล 5 มาปฏิบัติเปนแนวทางในชีวิต และมารวมกิจกรรมในวัด          

เชน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา        

วันออกพรรษา วันทอดกฐิน เปนตน เม่ือไดรวมกิจกรรมก็จะรูจักกัน ก็จะมีความสามัคคีกัน                 

มีความปรองดองกัน35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตลุาคม 2562. 
31 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
32 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี 24 ตุลาคม 2562. 
33 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
34 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2562. 
35 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตุลาคม 2562. 
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           14) วัดเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนคนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ      

โดยมุงเนนแนวความคิดตามหลักพุทธธรรมใหซึมซับภายในจิตใจของมนุษย จึงกอใหเกิดสันติสุขภายใน 

สงผลใหชีวิตมีความรัก ความสามัคคีซ่ึงกันและกัน พระสังฆาธิการก็พยายามปลูกฝงในดานหลักธรรม         

คําสอนของพระพุทธเจา เพ่ือใหทุกคนมีความสามัคคีปรองดอง36 

  15) พระสังฆาธิการ มีบทบาทท่ีสําคัญในการเสริมสรางความปรองดอง  

และมีการเสริมสรางปญญาใหกับประชาชนท่ีมาวัด และภายนอกวัด เม่ือไดรับนิมนตไปเทศน          

นอกสถานท่ีก็จะปลูกฝงเรื่องการทําความดี การสามัคคีกัน การปรองดองกัน37 

  16) พระสังฆาธิการ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนคนไทยรักษาศีล            

ไดขับเคลื่อนตามโครงการ หมูบานรักษาศีล 5 วัดประชารัฐสรางสุข การเรียนธรรมศึกษา เผยแผ        

คติธรรม เทศนา ซ่ึงเปนการเสริมสรางปญญาใหกับญาติโยม เม่ือเกิดปญญา รักษาศีล ก็จะสามัคคี

ปรองดองกันเอง38 

 17) พระสังฆาธิการ ไดสั่งสอนใหประชาชนคนไทย ญาติโยมท่ีมาวัด              
ในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา วันข้ึนปใหม เปนตน หรือนอกวัดท่ีมีโอกาสไปเทศนาใหญาติโยมฟง             
จะนําหลักธรรมคําสอนมาเทศนาใหญาติโยมฟงทุกครั้ง เปนการเติมเต็มใหประชาชนมีความสามัคคี 

จนเขาใจและเกิดปญญา39 

  18) พระสังฆาธิการ เปนผูนําท่ีมีความตั้งใจในการสอนธรรมมะ ใหความรู        
ทางพุทธศาสนา ในเบื้องตน คือ ศีล 5 ใหนําไปใชในชีวิตประจําวัน ปญญาก็จะเกิด มีการใหอภัยตอกัน    
และมีความรักความสามัคคีกัน มีการปรองดองกัน40 

  19) ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา           

วันมาฆบูชา วันทอดกฐิน เปนตน ซ่ึงเปนวันท่ีประชาชนจะมาทํากิจกรรมท่ีวัดรวมกัน พระสังฆาธิการ
จะจัดใหมีการเทศนา ใหความรู ใหขอคิด คติเตือนใจ ใหรักษาศีล 5 ใหกับผู ท่ีมารวมกิจกรรม              
ใหมีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ ก็จะมีความปรองดองในหมูคณะเชนเดียวกัน41 

 20) ทางวัด โดยพระสังฆาธิการ มีการจัดงานในวันสําคัญทางพุทธศาสนา     
ท่ีวัด ประชาชนคนไทยก็จะมารวมกิจกรรมในวัด ทุกคนก็มีโอกาสพบปะ พูดคุยกัน พระสังฆาธิการ          

ก็จะเทศนาในดานหลักธรรมกับการใชชีวิตประจําวัน เม่ือทุกคนนําหลักธรรมไปใชก็จะเกิดปญญา         
มีเหตุมีผลข้ึน จิตใจก็ดีข้ึน ความสามัคคีก็เกิด เปนการสรางความปรองดองใหกับประชาชน42 

 

 

 

 

36 สมัภาษณ นายรามธนะ วิจติรการ, นายกเทศมนตรตีําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตลุาคม 2562. 
37 สัมภาษณ นายธีระชัย ศลิาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
38  สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 15 ตุลาคม 2562. 
39 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
40 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
41 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
42 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรพัย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
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  21) ทางวัดมีการจัดงานตามประเพณี เชน วัดเขาพรรษา วันออกพรรษา               

วันมาฆบูชา วันสงกรานต วันทอดกฐิน  งานบวช เปนตน วัดเปนศูนยกลางในวันท่ีสรางความสามัคคี
ทุกคนท่ีมาวัดไดพบปะพูดคุย รวมกิจกรรมดวยกัน มีความสามัคคีกัน พระสังฆาธิการก็จะสอน
หลักธรรมในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน การรักษาศีล 5 เม่ือทุกคนนําไปปฏิบัติ ก็จะมีจิตใจท่ีดีข้ึน        
ก็จะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง43 

  22) พระสังฆาธิการ ไดถายทอดการนําศีล 5 ไปปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน        

ใหกับคนในชุมชน คนท่ีมาทําบุญท่ีวัดเปนประจํา เปนการปลูกฝงในการทําความดีใหกับประชาชน      
จะชวยใหทุกคนมีความสามัคคีปรองดองในชุมชนข้ึน44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              
18 พฤศจิกายน 2562. 

44 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,          
30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณชิงลึกเก่ียวกับ               
                    แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานศาสนา 

 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

พระสังฆาธิการ ไดรับนโยบายใหมีการเสริมสรางปญญาใหกับ
ประชาชน และไดดํ า เนินการในบทบาทภาร กิจของ             
พระสังฆาธิการ โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา   
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเขาใจ 
เขาถึงหลักธรรมคําสอน โดยนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
และการดําเนินชีวิตท่ี ถูกตอง การใหทาน การแบงปน            
การรักษาศีล 5 การเจริญภาวนา และใหมีความรับผิดชอบ    
ตอสังคม ในการชวยเหลือสังคม และมีความตื่นตัวทางสังคม
รวมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือกอใหเกิดความสามัคคีกัน รูจักกัน 
พูดคุยกัน พบปะกัน เพ่ือสรางความสามัคคี และรูคุณคา   
ของหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา ท่ีสอนใหทําความดี 
และกอใหเกิดผลการกระทําของการทําความดี อันจะนําไปสู 
ความสามัคคีปรองดองในสังคม 

 

วัดเปนศูนยกลางของประชาชน และศูนยรวมดานจิตใจ และ
เปนท่ีพ่ึงทางใจ โดยพระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอน     
ในเบื้องตนในการรักษาศีล 5 ละเวนการทําความชั่ว นําหลัก
ศาสนาสอนใหคิดดี ทําดี เม่ือจิตใจดี การกระทําก็ดีไปดวย 
และใหทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญตางๆ ของทางพุทธ
ศาสนา ไดฟงเทศน ฟงธรรมรวมกัน และไดรูจักกัน พบปะกัน 
กินขาวดวยกัน การไดสันทนาการรวมกัน ก็ทําให เ กิด        
ความสามัคคีในหมูคณะ และจะนําไปสูความปรองดอง          
ในสังคมเปนกลุมเล็กเปนกลุมใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ               
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานศาสนา (ตอ) 
 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

วัดเปนท่ีปลูกฝงของการกระทําความดี โดยพระสังฆาธิการ 
ไดนําหลักธรรมคําสอนมาปลูกฝงใหทุกคนท่ีมาวัด หรือ      
ในชุมชน นําศีล 5 มาปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
และมุงเนนแนวความคิดตามหลักพุทธธรรมใหซึมซับภายใน
จิตใจ จะกอใหเกิดสันติสุขภายใน สงผลใหชีวิตมีความรัก     
มีความเมตตาตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน มีการรวมกิจกรรม   
ทางพุทธศาสนาดวยกัน ไดพบปะพูดคุย กินขาวดวยกัน 
กอใหเกิดความสามัคคีซ่ึงกันและกัน และทุกคนจะมีความ
สามัคคีปรองดองตอกัน 
 

ในวันพระ และวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา 
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา วันเขาพรรษา เปนตน   
พระสังฆาธิการไดจัดงานจัดกิจกรรมในวันสําคัญท่ีวัดข้ึน      
มีการเทศนาใหความรู ใหขอคิด คติเตือนใจ ใหรักษาศีล 5 ให
นําไปใชในชีวิตประจําวัน เม่ือทุกคนนําหลักธรรมไปใชก็จะ
เกิดปญญา มีเหตุผลข้ึน จิตใจก็ดีข้ึน มีการอภัยตอกัน สวน
การสรางความสามัคคี เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจกรรมในวัด
ไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน กินขาวดวยกัน ก็ทําใหรูจักกัน ทํา
ใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีการปรองดองกัน 
 

วัดเปนศูนยกลางของการกระทําความดี เปนการสราง      
ความสามัคคี ทุกคนท่ีมาวัดไดพูดคุยกัน รวมกิจกรรมดวยกัน 
พระสังฆาธิการก็จะสอนหลักธรรมในการดํารงชีวิตประจําวัน 
เชน การรักษาศีล 5 เม่ือทุกคนนําไปปฏิบัติจะมีจิตใจท่ีดีข้ึน 
ก็จะนําไปสูความสามัคคีปรองดองตอกัน 
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    สรุป   บทบาทท่ีสําคัญของศาสนา วัด โดยพระสังฆาธิการ มีการเสริมสรางปญญาใหกับ

ประชาชน เพ่ือชวยแกไขปญหามุงหวังใหปรองดอง อยางไร 
      ขอดี  วัดเปนศูนยกลางและเปนศูนยรวมของจิตใจ ศาสนามีหลักธรรมคําสอนของพระสัมมา          
สัมพุทธเจา ท่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหเกิดความผาสุกในชีวิตตอตนเอง             
และตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน พระสังฆาธิการ มีหนาท่ีตามบทบาทภารกิจในการสงเสริมปญญาในการ
กระทําความดีใหกับพุทธศาสนิกชน ท้ังภายในวัด และนอกสถานท่ี ท่ีไดรับการนิมนต ดังนั้น ท้ังศาสนา 

วัด เปนศูนยรวมของจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยพระสังฆาธิการเปนสื่อกลางตามบทบาทภารกิจ      
ในการนําหลักธรรมคําสอน ใหถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูการสรางความสามัคคี
ปรองดอง    

         ปญหา การเสริมสรางปญญาใหกับประชาชน เพ่ือชวยแกไขปญหามุงหวังใหปรองดอง      
คนท่ีเขาวัดฟงเทศน ฟงธรรม โดยสวนใหญจะเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะ ท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน         

ท่ีเขาใจในหลักธรรมและสามารถปฏิบัติตนไดเปนอยางดีแลว เชน การสวดมนต การนั่งสมาธิ          
สวนเยาวชนคนรุนใหม ไมไดสนใจการเขาวัดฟงธรรม และไมไดรับการปลูกฝงหรือแนะนําจากผูใหญ 
ใหเขาวัดฟงธรรม การเสริมสรางปญญาตองไดรับการปลูกฝงหลักธรรมตั้งแตเด็กๆ และการเสริมสราง
ปญญาจะตองทํา อยางตอเนื่องและจริงจัง ตั้งแตเด็กๆ และจะตองซึมซับไปเรื่อยๆ เม่ือเติบใหญข้ึนมา 
สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ และเปนอนาคตของชาติท่ีดีได 

ขอเสนอแนะ  ผูนําประเทศ ผูบริหารระดับสูง หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน ควรมอบ
นโยบาย และตั้งงบประมาณใหระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ทองถ่ิน ชุมชน หมูบาน ใหมีการปลูกฝง
เด็กเยาวชนรุนใหม ใหมีการเขารับการฟงธรรม ฟงเทศน เพ่ือเปนการเสริมสรางปญญาดวยหลักธรรม
คําสอนในการใชชีวิตอยางมีคุณคา สรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ตอไปก็จะนําไปสูสังคม 
และประเทศชาติตอไป 

3. ดานการเมือง 

 ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุข โดยการสรางระบบการปกครอง ระบบ        

การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสวนรวม วัดมีสวนรวมในการบริหาร โดยใหความรวมมือ            

กับประชาชนในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี อยางไรบาง 

  1) ระบบการเมือง โดย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาตําบล ผูนําทองถ่ิน เชน ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานหมูบาน 

เปนตน ไดใหความรวมมือกับทางวัดเม่ือมีงานเทศกาลตางๆ ของวัด เชน วันสวดมนตขามป และวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา และเม่ือวัดไดรับนโยบายในการดําเนินการตางๆ ท่ีเปนการสรางความปรองดอง 

เชน โครงการรักษาศีล 5 วัดไดใหความรวมมือกับประชาชนในการทํากิจกรรมท่ีชวยสรางความสามัคคี 

เพ่ือสรางความปรองดองในหมูคณะของพุทธศาสนิกชนท่ีมาวัด และกิจกรรมตางๆ ในขอบเขต          

ของพระท่ีทําได45 

 

  
45 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
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  2) นักการเมืองในระดับทองถ่ินไดมีการรวมกิจกรรมกับวัด ระบบการเมือง

ชวยสรางสันติสุขใหกับสังคมเปนอยางมาก การเมืองสรางระบบการปกครองบานเมือง และระบบ     

การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสวนรวม โดยนําหลักธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐมาเปน

แนวทาง โดยการนําความศรัทธาในหลักศาสนาพุทธมาปฏิบัติ ดังนั้น วัดจึงมีสวนรวมในการบริหาร     

คือสรางกิจกรรมเรียนรูโดยการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหประชาชนรวมกิจกรรม     

เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดอง46 

  3) โดยหลักการระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุข ในระบบการปกครอง          

ระบบบริหารตางๆ แตโดยปกติประชาชนชาวบานระดับรากหญาในชุมชนก็อยูดวยกันดี ไมมีปญหา                   

เรื่องการแตกแยก ราวฉานอะไร ท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารระดับสูง นักการเมือง แกงแยงทําลายกัน               

ชวงชิงแสวงหาอํานาจ โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง แตมาสรางกระแสเรื่องความปรองดองสามัคคี        

ในระดับลางในสวนของวัด ก็ใหความรวมมือกับประชาชนในชุมชนเปนเรื่องปกติตามภารกิจของสงฆ 

ในการนําไปสูความสามัคคีปรองดอง47 

  4) โดยปกติ ผูนําหรือผูบริหารท่ีมาจากนักการเมือง จะสรางระบบ           

การปกครอง ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประชาชนจะตองรูกฎ ระเบียบ ของบานเมือง 

สวนวัดจะมีสวนรวมในการรับนโยบายมาปฏิบัติ และภารกิจของสงฆจะตองใหความรวมมือ             

กับประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน ในหมูคณะ48 

  5)  พระสังฆาธิการใหความรวมมือกับ กับกํานัน ผูใหญบาน หนวยงาน      

ของรัฐทุกภาคสวน ประชาชน ในการชวยขับเคลื่อนความสามัคคีปรองดอง ในโครงการตางๆ ท่ีทาง

หนวยงานภาครัฐจัดข้ึน เชน ขอใชสถานท่ีในการจัดงานตางๆ เปนสถานท่ีเลือกตั้ง เปนตน49 

  6) พระสังฆาธิการ จะใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ กํานัน 

ผูใหญบาน ประชาชน ในการอํานวยความสะดวก เชน ขอใชสถานท่ีในการทํากิจกรรมตางๆ              

ขอทุนการศึกษาในดานสงเคราะหเม่ือในชุมชนมีกิจกรรม เชน วันสงกรานต วันปใหม เปนตน 

สงเคราะหเครื่องดื่ม อาหาร ยืนจานชาม เปนตน50 

7) พระสังฆาธิการ ใหความรวมมือในการบริหาร เม่ือหนวยงานภาครัฐ               

มีกิจกรรมในชุมชน วัดก็จะใหความรวมมือในสิ่งท่ีชวยได เชน อํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี              

เชน จัดอําเภอเคลื่อนท่ี วัดจะอํานวยความสะดวก ในดานโตะ เกาอ้ี อาหาร เครื่องดื่ม ตามสมควร51 

 

   
 

46 สัมภาษณ พระครูสจุิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
47 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตลุาคม 2562. 
48 สัมภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตลุาคม 2562. 
49 สัมภาษณ พระมหาจมุพล จติฺตพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตลุาคม 2562. 
50 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตาํบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
51 สัมภาษณ พระครอูาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
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  8) พระสังฆาธิการ ใหความรวมมือกับประชาชน เม่ือมีการจัดกิจกรรม

รวมกับทางราชการ เชน งานประเพณีวันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง และมีการบรรยายธรรม            

ใหกับประชาชนไดฟง ไดอํานวยความสะดวกสถานท่ีในการดําเนินการ เปนตน52 

  9) พระสังฆาธิการ อํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานภาครัฐ ประชาชน        

โดย สถานท่ีจัดงาน โรงเรียนมีงาน ก็ใหยืมขาวของเครื่องใช บริจาคทุนการศึกษา บริจาคสมุด ดินสอ 

ปากกา เปนตน มีงานวันสงกรานต งานลอยกระทง ก็ใหใชสถานท่ี 53 

  10) วัด โดยพระสังฆาธิการ ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และ

ประชาชน เม่ือมีกิจกรรมท่ีทางราชการจัดข้ึน เชน วันปใหม วันเด็ก วันครู วันสงกรานต วันลอยกระทง 

ใหความรวมมือไปบรรยายธรรม อํานวยความสะดวกการใชสถานท่ี บริจาคสมุด ดินสอ ปากกา เปนตน54

   11) ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ กับประชาชน เชน มีงานประเพณี

ตางๆ ทางวัดจะใหความรวมมือในการบรรยายธรรม ดานสถานท่ี ขาวของเครื่องใช บริจาค

ทุนการศึกษาบริจาคปากกา ดินสอ สมุด เปนตน55 

  12) เม่ือหนวยงานภาครัฐ จัดงานใหกับประชาชน เพ่ือสรางความสามัคคี            

ในชุมชน ทางวัดจะใหความรวมมือตามท่ีหนวยงานภาครัฐ หรือประชาชน ตองการใช เชน การใช

สถานท่ี วันข้ึนปใหม วันเด็ก วันสงกรานต วันลอยกระทง เปนตน โดยการไปบรรยายธรรม เพ่ือเปน     

สิริมงคล บริจาคขาวของเครื่องใช เชน ปากกา ดินสอ สมุด ขนม น้ําดื่ม เปนตน56 

                               13) ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และประชาชนในการจัดกิจกรรม           

ท่ีทางราชการกําหนดข้ึน เพ่ือเปนการเชื่อมความสามัคคี เชน วันปใหม วันเด็ก วันสงกรานต            

วันลอยกระทง ไปบรรยายธรรม อํานวยความสะดวกดานสถานท่ี บริจาคสิ่งของจําเปน เพ่ือเปน        

การสนับสนุน เชน ดินสอ ปากกา ขนม เครื่องดื่ม ตามสมควร เปนตน57 

14) โดยปกติ วัดเปนศูนยรวมทางจิตใจของประชาชนท่ีมาวัด ก็มีการพบปะ

พูดคุย ปรับทุกข แกไขปญหาและบรรยายธรรมในดานหลักธรรมคําสอน แกไขปญหาใหกับหนวยงาน

ภาครัฐ และประชาชน เม่ือมีความเห็นตาง หรือมีความขัดแยง เชน ในเรื่องท่ีดิน ใหความรวมมือกับ

ประชาชนในการพัฒนาหมูบาน ชุมชน สิ่งไหนท่ีพระชวยไดก็จะไปชวย เชน น้ําทวม ไฟไหม เปนตน58 

 

 

 

 

 

 

52 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตลุาคม 2562. 
53 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
54 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี 24 ตุลาคม 2562. 
55 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
56 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2562. 
57 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตุลาคม 2562. 
58 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจติรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จังหวัดปทุมธานี, 18 ตลุาคม 2562. 
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 15) วัดเปนศูนยรวมทางจิตใจของประชาชน หากประชาชนจะสราง        

ความสามัคคีในชุมชน ในการจัดงานท่ีเปนกิจกรรมสวนรวม หรือเดือดรอน วัดจะอํานวยความสะดวก

ในดานสถานท่ี โตะ เกาอ้ี เครื่องดื่ม บริจาคสมุด ปากกา ดินสอ 59 

  16) พระสังฆาธิการ ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และประชาชน                 

ในการสรางความสามัคคี ในการจัดโครงการท่ีทางหนวยงานภาครัฐ กําหนดข้ึน เชน โครงการหมูบาน

รักษาศีล 5 โครงการประชารัฐสรางสุข จัดอบรมพัฒนาบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม สืบสานงาน    

ดานศาสนา สืบงานดานประเพณี โดยการบรรยายธรรม60 

  17) วัด โดยพระสังฆาธิการ ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ประชาชน         

ใหความรวมมือกับโครงการท่ีรัฐกําหนดข้ึน เชน หมูบานรักษาศีล 5 โครงการประชารัฐสรางสุข 

อํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี ในการจัดการเลือกตั้ง บริจาคสิ่งของวันปใหม วันเด็ก เปนตน61 

  18) พระสังฆาธิการ ใหความรวมมือกับประชาชน เม่ือประชาชนตองการ              

รับของบริจาค ในการจัดงานวันข้ึนปใหม วันเด็ก วันสงกรานต โดยการบรรยายธรรม บริจาคขนม      

น้ําดื่ม สมุด ดินสอ ปากกา และใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เชน สถานพินิจคุมครองเด็ก      

และเยาวชน เรือนจําจังหวัด ตองการใหไปบรรยายธรรม เพ่ือสรางความสามัคคี โดยการกลอมเกลา

ผูตองขัง หรือเด็กๆ ท่ีหลงผิด ติดยา เปนตน 62 

           19) พระสังฆาธิการใหความรวมมือกับประชาชนในการพัฒนาเพ่ือสราง          

ความสามัคคี โดยใชหลักภารกิจของคณะสงฆ ดานการสาธารณสงเคราะห โดยอํานวยความสะดวก               

ในดานใชสถานท่ี โตะ เกาอ้ี ในการจัดกิจกรรมท่ีประชาชน รวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน มีผลประโยชน

รวมกัน ในดานความโปรงใส ตรวจสอบได เชน จัดสถานท่ีเลือกตั้งใหประชาชนสะดวกในการเดินทาง

มาใชสิทธิ์เลือกตั้ง63 

   20) วัด โดยพระสังฆาธิการใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัด             

ในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน ใหใชสถานท่ีในการจัดงานวันเด็ก วันปใหม ประเพณีวันสงกรานต เพ่ือให

ประชาชนไดสนุก และมีความสามัคคี64 
 

 

 

 

 

 
 

59 สัมภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
60 สัมภาษณ นายเรืองศกัดิ์ ศรเีพชร, รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
61 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
62 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
63 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
64 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรพัย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
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  21) วัด โดยพระสังฆาธิการ ใหความรวมมือกับโครงการของรัฐ ในการ     

จัดกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคีเชน โครงการประชารัฐสรางสุข โครงการหมูบานรักษาศีล 5 เปนตน  

เพ่ือสรางความสามัคคีใหกับประชาชน65 

            22) พระสังฆาธิการใหความรวมมือ ใหความชวยเหลือกับนักการเมือง

ทองถ่ิน จัดกิจกรรมกับวัด ท่ีไมผิดกฎหมาย โดยใหมีประชาชนไปรวมกิจกรรม เพ่ือสรางความสามัคคี

ปรองดองกัน66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

21 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              
18 พฤศจิกายน 2562. 

22 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,           
30 ตุลาคม 2562. 

 
 
 
 



114 
 

ตารางท่ี 4.3 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ               
                   แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการเมือง 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบการเมือง สรางระบบการปกครอง ระบบการบริหาร 
เ พ่ือให มีประสิทธิภาพ และเ พ่ือจะชวยสร างสันติสุ ข             
เพ่ือสวนรวม วัดโดยพระสังฆาธิการมีสวนรวมในการบริหาร
โดยใหความรวมมือกับทุกภาคสวน ประชาชน ซ่ึงภารกิจ
ดังกลาวเปนภารกิจและบทบาทของวัด โดยพระสังฆาธิการ
เปนผู ขับเคลื่อนภารกิจ มีสวนรวมในการบริหารในดาน         
นําหลักธรรมคําสอน มาใชในชีวิตประจําวัน และจัดกิจกรรม
ท่ีชวยในการสรางความสามัคคี เชน จัดงานในวันสําคัญ      
ทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา และ          
วันอาสาฬบูชา เปนตน จัดงานมอบทุนการศึกษาให กับ
นักเรียน และรับนโยบายในการจัดโครงการหมูบานรักษาศีล 
5 โครงการวัดประชารัฐสรางสุข จะมีหนวยงานภาครัฐ ผูแทน
ราษฏร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาตําบล ผูนําทองถ่ิน 
เชนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานหมูบาน ผูนํา
ชุมชน ภาคเอกชน ประชาชน ใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมของวัด ซ่ึงการจัดกิจกรรมของวัดดังกลาวจะเปนการ
นําความศรัทธาของประชาชนในหลักของพุทธศาสนามา
ปฏิบัติ และใหประชาชนรวมกิจกรรมเพ่ือนําไปสูความสามัคคี
ในหมูคณะซ่ึงการรวมมือกับประชาชนและทุกภาคสวนในการ
สรางความสามัคคีตามหลักพุทธศาสนา เปนบทบาทและ
ภารกิจของสงฆท่ีกระทํากันเปนเรื่องปกติ โดยใหความรวมมือ
กับหนวยงานของรัฐ และใหภาคประชาชน ภาคเอกชนจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมความสามัคคี มีกิจกรรมตางๆ ในชุมชน     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1,2,3 
    4,5,6,7 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ  
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการเมือง (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบการเมือง ระบบการปกครอง ระบบการบริหาร 
หนวยงานภาครัฐ วัด ประชาชน ทุกภาคสวน จะใหความ
รวมมือในการจัดกิจกรรมในการสรางความสามัคคีปรองดอง
ใหกับประชาชน เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต หนวยงาน
ภาครัฐ รวมกับพระสังฆาธิการ ในการจัดทําบุญตักบาตร     
หากหนวยงานภาครัฐเปนผูดําเนินการ อาจจะตองให             
ท่ีประชาชนสะดวก และนิมนตพระสังฆาธิการและพระสงฆ
ไปรวมบิณฑบาต หากทางวัดจัดเองก็จะตองสถานท่ีวัด              
และอํานวยความสะดวกใหกับพุทธศาสนิกชนโดยการจัดโตะ 
เกาอ้ี อาหาร เครื่องดื่ม ตามสมควร และรวมกิจกรรมกัน      
เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง  

 

ระบบการเมือง ระบบการปกครอง ระบบการบริหาร 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน ประชาชนทุกภาค
สวน ภาคเอกชนจะใหความรวมมือในการสรางความ
ปรองดอง โดยการจัดงาน วันทางประเพณี เชน วันปใหม      
วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเขาพรรษา พระสังฆาธิการ    
ก็จะมีกิจกรรมรวมดวยทุกครั้ง เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี
ในชุมชน ในตําบล อําเภอ จังหวัด พระสังฆาธิการจะรวม
กิจกรรมในสวนของบทบาทภารกิจ คือ มีการตักบาตร     
บรรยายธรรม มีการอํานวยสะดวกดานสถานท่ีในวัน
สงกรานต วันลอยกระทง เปนตน หนวยงานสวนทองถ่ิน         
ก็จะแหเทียนพรรษาถวายวัด ซ่ึงเปนประเพณีท่ีปฏิบัติ          
ตอกันมา และเปนการสรางความสมานสามัคคี โดยการ        
แหเทียนไปวัด ทําใหรูจักกัน พบปะกัน พูดคุยกัน กินขาว
ดวยกัน ทําใหเกิดความสามัคคีและนําไปสูการปรองดอง      
ในหมูคณะ ชุมชนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     8,9,10 
      11,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,14 
15,16 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ                             
                  แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการเมือง (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบการเมือง ระบบการปกครอง ระบบการบริหาร 
หนวยงานภาครัฐ วัด ประชาชน ทุกภาคสวน จะใหความ
รวมมือในการจัดกิจกรรมในการสรางความสามัคคีปรองดอง
ใหกับประชาชน เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต หนวยงาน
ภาครัฐ รวมกับพระสังฆาธิการ ในการจัดทําบุญตักบาตร     
หากหนวยงานภาครัฐเปนผูดําเนินการ อาจจะตองให             
ท่ีประชาชนสะดวก และนิมนตพระสังฆาธิการและพระสงฆ
ไปรวมบิณฑบาต หากทางวัดจัดเองก็จะตองสถานท่ีวัด              
และอํานวยความสะดวกใหกับพุทธศาสนิกชนโดยการจัดโตะ 
เกาอ้ี อาหาร เครื่องดื่ม ตามสมควร และรวมกิจกรรมกัน      
เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง  

 

ระบบการเมือง ระบบการปกครอง ระบบการบริหาร 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน ประชาชนทุกภาค
สวน ภาคเอกชนจะใหความรวมมือในการสรางความ
ปรองดอง โดยพระสังฆาธิการใหความรวมมือในการบริหาร
และพัฒนาในการสรางความสามัคคี ใหความรวมมือกับ
ประชาชน ภาคเอกชน จะใหความรวมมือในการสราง       
ความสามัคคี โดยการบริจาคงบประมาณ สงพนักงานโรงงาน
เขารวมกิจกรรมของวัด เชน วันข้ึนปใหม การแหเทียนพรรษา 
เปนตน เ พ่ือเปนการพัฒนาในการสรางความสามัคคี             
ในสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      17,18 
      19,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,22 
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    ขอดี ระบบการเมือง ระบบการปกครอง ระบบการบริหาร หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน         

สวนทองถ่ิน ประชาชนทุกภาคสวน ภาคเอกชน จะใหความรวมมือในการสรางความปรองดอง          

โดยพระสังฆาธิการใหความรวมมือในการบริหารและพัฒนาในการสรางความสามัคคี ใหความรวมมือ

กับประชาชน ภาคเอกชน ขับเคลื่อนไปดวยกัน โดยบทบาทและภารกิจของพระสังฆาธิการ เปนผูนํา    

ในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค ประกอบกับภารกิจ 6 ดาน+1  ลวนแตเปนบทบาท

ท่ีทําเพ่ือประโยชนสวนรวมและสรางความสามัคคีท้ังสิ้น โดยเฉพาะงานสาธารณสงเคราะห                

ท่ีพระสังฆาธิการขับเคลื่อนมาตลอด และนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเพ่ือสราง      

ความสามัคคีปรองดอง ดวยหลักปฏิบัติ 4 หลัก คือ การสงเคราะห การเก้ือกูล การพัฒนา การบูรณาการ 

ดังนั้น จะเห็นวา วัด โดยพระสังฆาธิการ มีสวนรวมในการบริหาร โดยใหความรวมมือกับประชาชน     

ในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง 

    ปญหา บทบาทภารกิจท่ีพระสังฆาธิการ ไดดําเนินการในดานตางๆ เปนภาระท่ีมากมาย      

มีการใหมีการเสียสละ มีการแบงปน ตามภารกิจ 6 ดาน พระสังฆาธิการมีบทบาทสําคัญในการ

ประสานศรัทธาของประชาชน สนับสนุนงานภาครัฐในการพัฒนาและชวยเหลือในทุกๆ ดาน ตามกําลังท่ีมี 

และไดนําหลักธรรมใหนําไปประคับประคองจิตใจและเปนแนวทางปฏิบัติ แตการกระทําดังกลาว        

ในดานดีเปนงานท่ีใครๆ มองไมเห็น ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน 

เนื่องจากไมไดทราบถึงบทบาทภารกิจของพระสงฆ มองแคผิวเผินซ่ึงเปนแคเสี้ยวหนึ่งของท่ีพระสังฆาธิการ

กระทําท้ังหมด 

   ขอเสนอแนะ  ผูนํา ผูบริหารประเทศ  ผูนําของคณะสงฆ หนวยงานภาครัฐ ควรให

ความสําคัญกับวัด และทางพุทธศาสนา คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา ซ่ึงวัดเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญ

ของสังคมไทย โดยใหพุทธศาสนา ในสวนของวิชาศีลธรรม จริยธรรม บรรจุในวิชาเรียนของนักเรียน 

ตั้งแตอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา 6 โดยการปลูกฝงและใหมีการนํานักเรียน นักศึกษาเขาฟงธรรมท่ีวัด 

ทํากิจกรรมรวมกัน และนําหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อันจะนํา        

มาสูความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ในสังคม และประเทศชาติตอไป 
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4. ดานกระบวนการยุติธรรม 

 ปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ในดานกระบวนการยุติธรรมตอประชาชน พระสังฆาธิการมีบทบาทอะไรบาง 

  1) ในระบบยุติธรรม พระสังฆาธิการ ไดดําเนินการดวยการเทศนา            

นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา คือ ศีล 5 โดยการขยายความใหพุทธศาสนิกชนเขาใจมากข้ึน 

เพ่ือนําไปสูการสรางความปรองดองได และสามารถกลอมเกลาจิตใจใหอยูในศีลธรรม และจะได         

ไมทําผิด สวนผูท่ีทําผิดไปแลวท่ีตองติดคุกติดตาราง พระสังฆาธิการก็ไปบรรยายธรรมในสถานท่ีตางๆ 

เม่ือมีการนิมนตใหไปบรรยายธรรมตามภารกิจของสงฆ67 

2) กระบวนการยุติธรรมตอประชาชน เปนปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสราง         

ความปรองดอง พระสังฆาธิการมีบทบาทในการสอนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา มาเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ใหรอดพนจากปฏิบัติตัว       

ในทางท่ีผิดกฎหมาย พรอมรับฟงปญหาจากประชาชน เพ่ือไกลเกลี่ยปญหาอยางสันติ ซ่ึงเปนการสราง

ความปรองดองเปนเรื่องปกติ สวนกระบวนการยุติธรรม ใหความรูดานหลักธรรมเพ่ือไมใหทําผิด      

และหากมีประชาชนมีปญหากัน ก็สามารถไกลเกลี่ยใหได68 

  3) บทบาทในดานกระบวนการยุติธรรม พระสังฆาธิการมีการบรรยายธรรม 

เทศนาธรรม ใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ

ตางๆ โดยขอความรวมมือรวมแรงรวมใจจากประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีการออก

บรรยายธรรมใหกับนักโทษท่ีติดคุก69 

                 4) บทบาทและหนาท่ีของพระสังฆาธิการ คือการนําเอาความรูเก่ียวกับ     

การปฏิบัติทางธรรม โดยเอาหลักธรรมคําสอนมาปฏิบัติให กับประชาชน เพ่ือนําเขาสูจิตใจ              

ของประชาชน ใหเห็นคุณคาของคุณธรรม เพ่ือสรางสังคมใหเกิดความสุขและความสามัคคี รับฟง

ปญหาจากประชาชนท่ีมาปรับทุกข โดยแนะนําใหหลีกเลี่ยงความขัดแยง เพ่ือจะไดไมตองผาน

กระบวนการยตุิธรรม70 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

67 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
68 สัมภาษณ พระครูสุจติรตันากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
69 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตลุาคม 2562. 
70 สัมภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตลุาคม 2562. 
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  5) ในระบบยุติธรรม พระสังฆาธิการ ไดดําเนินการดวยการบรรยายธรรม       

เทศนาธรรม ใหกับนักโทษท่ีเรือนจํา สถานพินิจและคุมครองสงเคราะหเด็ก ฯลฯ โดยใชบทบาทภารกิจ

ของสงฆในการเผยแผใหเขาใจหลักธรรมคําสอน ใหประพฤติอยูในศีลในธรรม จะไดไมทําผิดกฎหมาย             

และใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และบรรยายธรรมใหกับประชาชนในชุมชนใหเขาใจ จะไดไมมี

ความขัดแยง จะไดไมตองผานกระบวนการยุติธรรม และใหความรวมมือไกลเกลี่ยกับประชาชน          

เม่ือมีปญหากัน โดยนําเอาหลักธรรมคําสอนใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติ71 

  6) พระสังฆาธิการ เสริมสรางความปรองดองโดยการบรรยายธรรม เทศนา

ธรรมใหประชาชนเขาใจ และนําไปปฏิบัติ โดยนําเหตุและผลมาประกอบ ประชาชนจะไดไมตองทําผิด

จะนําไปสูความสามัคคี โดยไมตองไปสูกระบวนการยุติธรรม72 

  7) พระสังฆาธิการ อํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีในการแสดงออก

ในทางความคิดเห็น ใหประชาชนมีสวนรวมกับกิจกรรม มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ภายใต

กรอบกฎหมาย73 

  8) พระสังฆาธิการอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีในการท่ีประชาชน               

มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 

ภายใตกฎหมาย และนําไปสูความสามัคคี74 

  9) ในกรณีท่ีพิพาทข้ึนในชุมชน พระสังฆาธิการจะใชหลักธรรมคําสอน                

ในการแนะนําในการอภัยซ่ึงกันและกัน ใหมีความใจเย็น และมีสติ ในการพูดคุย จะชวยใหปญหาลดลง         

สรางความปรองดองได75 

  10) พระสังฆาธิการ สงเสริมใหประชาชนในชุมชน มีความสามัคคีปรองดอง           

โดยการใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เม่ือเขาใจหลักธรรม และนําไปปฏิบัติ     

จึงไมตองผานกระบวนการยุติธรรม76 

  11) พระสังฆาธิการ มีการบรรยายธรรมโดยใหความรูใหกับประชาชน     

ท่ีมาวัด โดยการนําไปปฏิบัติ และใหสถานท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคี โดยใหความรู

ดานกฎหมาย การประพฤติตัวโดยไมผิดกฎหมาย ปลูกฝงการนําเอาหลักธรรมในการดําเนินชีวิต77 

 

 

 

 

 

 

71 สัมภาษณ พระมหาจมุพล จติฺตพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตลุาคม 2562. 
72 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตาํบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
73 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จงัหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
74 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตลุาคม 2562. 
75 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
76 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตลุาคม 2562. 
77 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
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  12) วัด พระสังฆาธิการ เปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน หากมีปญหากันมา

ปรึกษาได สามารถปรึกษาใหความรูได พระสังฆาธิการสามารถไกลเกลี่ยโดยนําหลักธรรมคําสอน        

มาสอน จะชวยใหผอนหนักใหเปนเบาได จะชวยในดานการปรองดองได78 

  13) พระสังฆาธิการ ท่ีวัดมีหอกระจายขาว ตอนเชาก็มีการบรรยายธรรม

เพ่ือใหเขาใจถึงหลักธรรมคําสอน เพ่ือใหประชาชนเขาใจถึงการทําผิดกฎหมาย เพ่ือเตือนสติ โดยการ

นําเอาหลักธรรมคําสอนมาใชในชีวิตประจําวัน ก็จะชวยในการเสริมสรางความสามัคคีได79 

  14) พระสังฆาธิการ มีบทบาทในการนําหลักธรรมคําสอนมาสราง          

ความเขาใจเรื่องความยุติธรรม เพ่ือใหเขาใจถึงหลักธรรมกับหลักกระบวนการยุติธรรมจะสอดคลองกัน 

โดยการนําหลักธรรมคําสอนมาเปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 80 

   15) พระสังฆาธิการ เปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชนในชุมชน และในละแวก

เดียวกัน บทบาทในดานกระบวนการยุติธรรม คือการบรรยายธรรมใหเขาใจถึงหลักธรรมคําสอนท่ีควร

เปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือจะไดไมทําผิดกฎหมาย81 

   16) พระสังฆาธิการ จะสอนหลักธรรมคําสอนใหกับประชาชน หรือ

พุทธศาสนิกชน ท่ีมาทําบุญท่ีวัด ใหใชหลักธรรมในดานขันติ อุเบกขา การใหอภัย เปนเครื่องปดเปา

กิเลสท่ีจะนําไปสูการทําความผิด หรือถึงข้ันกรณีพิพาทตางๆ ได 82 

   17) พระสังฆาธิการ มีการสอนหลักธรรมเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน             

เพ่ือเปนการสอนประชาชน พุทธศาสนิกชน ไมใหทําผิด จึงไมตองผานกระบวนการยุติธรรม83 

   18) พระสังฆาธิการ ใหความเมตตา ใหความชวยเหลือ ปลูกฝงหลักธรรม         

เพ่ือไมไหทําผิดกฎหมาย ซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระกับหนวยงานทางราชการได84 

   19) พระสังฆาธิการ เปนตัวกลางในการเชื่อมตอใหกับประชาชน ในการไกล

เกลี่ย หากมีขอพิพาทกัน จะรับฟงความคิดเห็นทุกฝาย เพ่ือหาขอยุติโดยไมตองไปถึงหนวยงาน        

ของทางราชการ เพ่ือแบงเบาภาระ85 

 

   

 

78 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ , ผู อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี,                                       

30 พฤศจิกายน 2562. 
79 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตุลาคม 2562. 
80 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตาํบลบางหลวง จังหวัดปทุมธานี,                 

18 ตุลาคม 2562. 
81 สัมภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
82 สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี,                               

15 ตลุาคม 2562. 
83 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
84 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
85 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
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   20) ประชาชนในชุมชน หรือในละแวกเดียวกัน ความเห็นไมตรงกันมาหา            

พระสังฆาธิการ เพ่ือใหไกลเกลี่ย และใหขอคิดเห็นท่ีถูกตอง และเปนธรรม โดยไมตองถึงหนวยงาน

ราชการ86 

             21) พระสังฆาธิการในปจจุบัน มีการศึกษาทางโลกมากข้ึน สามารถ         

ใหคําแนะนําดานกฎหมายเบื้องตนใหกับประชาชนได และจะใหคําแนะนําในทางธรรมเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการข้ึนโรงข้ึนศาล87 

                                 22) ในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทในชุมชน ประชาชนตองอาศัยและอาจจะตองใช

หลักธรรมไปชวยในการตัดสินใจ หรือยุติขอพิพาทได โดยพระสังฆาธิการเปนสื่อกลางในการเจรจาไกล

เกลี่ยขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน ทําใหคูพิพาท หรือคูกรณี ใจเย็น ลดทิฐิ ใหอภัย และมีสติข้ึน ทําใหการพูดคุย

ชวยใหประสบความสําเร็จ ปญหายุติลง88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรพัย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
87 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              

18 พฤศจิกายน 2562. 
88 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,            

30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ               
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานกระบวนการยุติธรรม 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  3. 

พระสังฆาธิการมีบทบาทในดานกระบวนการยุติธรรมในการ
ดานการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข บทบาท
และภารกิจของพระสังฆาธิการ สอนใหปวงชนชาวไทย          
ใหดํารงตนตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือนําเขาสู
จิตใจของประชาชน เพ่ือไมใหประพฤติผิดในดานกฎหมาย 
เชน ลักขโมยยาเสพติด ทะเลาะเบาะแวง ซ่ึงจะนําไปสู
กระบวนการยุติธรรม ทําใหติดคุกติดตาราง พระสังฆาธิการ
จะตองไปบรรยายธรรมในสถานท่ีคุมขังผูกระทําผิด นักโทษ 
ท่ีอยูในเรือนจํา สถานพินิจและคุมครองเด็ก ฯลฯ ใหความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ในการบรรยายธรรม แบงเบา
ภาระในการกลอมเกลาจิตใจผูกระทําความผิดท้ังท่ีตั้งใจ      
และไมตั้งใจ กลับตัวกลับใจใหเปนคนดี เพ่ือไมเปนภาระ       
ใหตํารวจ เรือนจํา และศาล ท่ีจะตองดําเนินการ 
 

พระสังฆาธิการ ไดบรรยายธรรมในหลักธรรมคําสอน          
ของพระพุทธองค แนะนําใหอภัยซ่ึงกันและกัน ใหมีความ      
ใจเย็น มีสติในการเจรจาพูดคุย จะชวยใหปญหาหนักเปนเบา 
หากตกลงไมได ก็ใหพระสังฆาธิการอํานวยความสะดวก       
ในการแสดงความคิดเห็นภายใตกฎหมาย มีปญหาอะไรท่ีตอง
ผิดใจกันมาปรึกษาพระสังฆาธิการ จะไกลเกลี่ย กลอมเกลา   
ใหเขาใจถึงปญหาจากปญหาหนักมาเปนเบา ตกลงกัน ไมตอง
ข้ึนโรงพัก ข้ึนโรง ข้ึนศาล จะผานกระบวนการยุติธรรม จะทํา
ใหยุงยากมากข้ึน เปนการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือให
สังคมสันติสุข   
 

พระสังฆาธิการ จะสงเสริมใหเขาใจถึงหลักธรรมคําสอน 
เ พ่ื อ ให ป ระช าชน เข า ใ จ ถึ งกา รกระ ทํ าผิ ดกฎหมาย               
เพ่ือเตือนสติใหทําความดี นําเอามาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน 
และใหเขาใจถึงหลักธรรมกับหลักกระบวนการยุติธรรม        
จะไดไมทําผิดกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1,2,3,4 
      5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

     8,9,10 
      11,12 

 
 
 
 

    13,14 
    15,16 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ  
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานกระบวนการยุติธรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

 
 
   

พระสังฆาธิการมีบทบาทในการสอนหลักธรรม ปลูกฝง
หลักธรรม เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน ไมใหทําผิดกฎหมาย 
ใหใชหลักธรรมในดานขันติ อุเบกขา การใหอภัยซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือเปนการชัดเกลากิเลส เพ่ือไมไหทําผิด อันจะนําไปสู      
การกระทําความผิดถึงข้ีนกรณีพิพาทตางๆ พระสังฆาธิการ     
จะชวยไกลเกลี่ยในขอพิพาทท่ีตกลงไมไดใหกับชาวบาน      
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายท่ีมีปญหากัน เพ่ือหาขอยุติ 
โดยไมตองถึงหนวยงานภาครัฐท่ีจะตองไกลเกลี่ย ซ่ึงจะชวย
แบงเบาภาระใหกับหนวยงานของทางราชการได 
 

พระสังฆาธิการ มีภารกิจในการนําหลักธรรมคําสอน เผยแผ
ใหกับพุทธศาสนิกชนใหปฏิบัติในทางท่ีถูกตอง และในปจจุบัน
พระสังฆาธิการมีการศึกษาทางโลกมากข้ึน โดยเฉพาะในทาง
กฎหมายบานเมือง ดังนั้น สามารถใหคําแนะนําดานกฎหมาย
ในเบื้องตนใหกับประชาชนได หรือยุติขอพิพาทได และ
สามารถเปนสื่อกลางในการไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ ได และ
อาจจะตองใชหลักธรรมไปชวยในการตัดสินใจ ทําใหคูพิพาท 
หรือคูกรณีใจเย็น และลดทิฐิ ใหอภัยซ่ึงกันและกัน และมีสติ
มากข้ึน เปนการแบงเบาภาระใหกับหนวยงานภาครัฐได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 

     
 
 
 
 
 
 

      17,18  
      19,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    21,22 
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สรุป ปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ในดานกระบวนการยุติธรรมตอประชาชน พระสังฆาธิการมีบทบาทอะไรบาง 

ขอดี สถาบันพุทธศาสนา เปนสถาบันหลักท่ีสําคัญสถาบันหนึ่งของสังคมไทย หลักธรรม    

คําสอนของพุทธศาสนา สอนใหดํารงตนเปนหนทางไปสูการกระทําความดี มีพระสังฆาธิการเปนผูนํา

ในการเผยแผในหลักธรรมคําสอน เพ่ือสรางความสุขทางดานจิตใจใหกับประชาชน วัด และพระสังฆาธิการ 

เปนศูนยกลางและเปนศูนยรวมของจิตใจ และเปนท่ีพ่ึงทางใจของปวงชนชาวท่ีเปนพุทธศาสนิกชน 

พระสังฆาธิการสามารถชวยแบงเบาภาระใหหนวยงานภาครัฐไดในระดับตนๆ ระดับหนึ่ง ในการกลอมเกลา 

ไกลเกลี่ย ขอพิพาทท่ีชาวบานตกลงกันไมได เพ่ือรับฟงปญหาของทุกฝาย เพ่ือหาขอยุติ และแนะนํา

ในทางท่ีถูกตอง โดยใหเขาถึงหลักธรรม โดยใหอภัยซ่ึงกันและกัน และใหเขาใจถึงการกระทําผิด

กฎหมาย ซ่ึงผลออกมาจะตองผานกระบวนการยุติธรรม ทําใหเสียเวลา หากผิดก็ตองติดคุก ทําใหเกิด

ปญหาไปถึงครอบครัวท่ีตองเดือดรอน และปญหาท่ีตามมาอีกมากมาย ซ่ึงเปนการกลอมเกลาและไกลเกลี่ย 

เปนการแบงเบาภาระใหหนวยงานภาครัฐอีกทางหนึ่งดวย 

ปญหา  ในปจจุบันการเขาถึงวัดของประชาชนนอยมาก ทําใหการปฏิบัติธรรมตามคําสอน      

ของพระพุทธเจานอยลงตามไปดวย ประชาชนยึดติดกับวัตถุภายนอก การเขาฟงธรรม การนํา

หลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติก็ไมนําไปปฏิบัติ คนทํางานนอกบานมากข้ึน ตองทํามาหากิน จึงไมมีเวลา    

ในการเขาวัด ในปจจุบันวัดท่ีคนเขามาก ก็ตองเปนวัดดั้งเดิมท่ีอยูในชุมชน การท่ีประชาชนไมมี

คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ จะทําใหเปนคนใจรอน ไมมีเหตุผล ติดยาเสพติด ลักขโมย ทะเลาะ       

เบาะแวงกัน ทําใหเปนคนไมมีคุณภาพ เปนภาระสังคม และทําใหเปนภาระของหนวยงานภาครัฐ         

ท่ีเก่ียวของ เชน สถานีตํารวจ เรือนจํา ศาล เปนตน  

ขอเสนอแนะ ผูนํา ผูบริหารระดับสูง ควรใหความสําคัญกับพลเมืองของประเทศ 

โดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหม ท่ีเปนวัยรุน ซ่ึงโตข้ึนจะเปนอนาคตของชาติท่ีมีคุณภาพ จะตอง            

ใหการศึกษาสายสามัญ และทางธรรมพรอมๆ กันไป โดยการบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนท่ีเปน

ศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม นําไปสูของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ขอความรวมมือ

จากทุกภาคสวน สถานศึกษาในพ้ืนท่ีและใกลพ้ืนท่ี ใหเขารวมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน        

เพ่ือเปนการปลูกฝงเยาวชนคนรุนใหม ใหมีศีลธรรม มีความอดทน มีสมาธิ มีความตั้งใจ นําไปสู       

การเรียนหนังสือใหดีข้ึน และเปนการปลูกฝงใหเด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และใหมีการนําหลักธรรมคําสอน

ท่ีไดจากการบวชสามเณรนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เด็กจะไดเปนอนาคตของชาติท่ีมีคุณภาพ     

และท่ีดีตอไป 
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5. ดานส่ือสารทางสังคม 
 การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด

ปทุมธานี ทางวัดมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความปรองดองในชุมชน อยางไรบาง 

  1) พระสังฆาธิการ มีการบรรยายธรรมในวัดทุกวันพระเปนประจํา และวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา หรือวันสําคัญอ่ืนๆ 
เปนตน โดยการบรรยายหลักธรรมคําสอน ซ่ึงหลักธรรมดังกลาวเปนคําสอนท่ีใหประพฤติดี ปฏิบัติดี 

และไดไปบรรยายธรรมตามสถานท่ีตางๆ เม่ือไดรับการนิมนต เชน วันข้ึนปใหม งานบวชนาค            
งานแตงงาน งานครบรอบวันคลายวันเกิด เปนตนซ่ึงหลักธรรมท่ีบรรยายนั้น จะชวยในการสราง     
ความปรองดองดวย89 

  2) ในปจจุบันมีสื่อสังคมมากมายและกวางขวาง เชน สื่อออนไลนตางๆ             
เชน Facebook Line วิทยุ โทรทัศน แผนไวนิลประชาสัมพันธ พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

ประชาสัมพันธ โดยทาง Facebook Line แผนไวนิล เพ่ือบรรยายใหประชาชนคนไทยปฏิบัติตัว ใหอยู       
ในกรอบของศีลธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางความปรองดอง90 

  3) ทางวัดจัดใหมีการทําบุญตักบาตรทุกวันพระตลอดท้ังป และมีเทศน            
หรือบรรยายธรรมทุกวันพระ หากประชาชนใหความรวมมือท่ีมาวัดประจําก็จะเห็นวา มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธเปนเรื่องปกติทุกวัน ดังนั้น จะเห็นวา ทางวัดมีการสรางความปรองดองใหกับชุมชน91 

  4) การเสริมสรางความปรองดองใหกับประชาชน โดยการเขาถึงประชาชน          
โดยการประชาสัมพันธ สื่อโดยแผนไวนิลประกาศ, Facebook , เสียงตามสายในชุมชน วิทยุชุมชน
ทองถ่ิน สื่อออนไลนในโลกโซเซียลตางๆ ใหทราบถึงการจัดกิจกรรมท่ีทางวัดปฏิบัติอยู เชน วันมาฆะบูชา     
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา หรือวันสําคัญอ่ืนๆ เปนตน เพ่ือใหประชาชนเขามา           
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน เปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะดวย92 

  5) ในปจจุบันการสื่อสารทางโลกโซเซียลมีหลายทาง โดยไมมีคาใชจาย       
ทําใหพระสังฆาธิการสามารถประชาสัมพันธธรรมะ และกิจกรรมทางพุทธศาสนาไดงายข้ึน               
นําหลักธรรมคําสอน บรรยายธรรมข้ึนใน Facebook  Line เสียงตามสาย หอกระจายขาว และ
บรรยายธรรม ทุกวันพระ เปนตน93 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
90 สัมภาษณ พระครูสุจิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
91 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตลุาคม 2562. 
92 สัมภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตลุาคม 2562. 
93 สัมภาษณ พระมหาจุมพล จิตตฺพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตลุาคม 2562. 
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    6) บรรยายธรรมทุกวันพระ บรรยายธรรมผานโลกโซเซียลทาง Facebook      ทาง 

Line ทางวิทยุ  จะชวยสื่อสารในการประชาสัมพันธในการสรางความสามัคคี94 

  7) บรรยายธรรมทุกวันพระ เสียงตามสาย หอกระจายขาววัด เพ่ือนําหลักธรรม        

คําสอน ในการสรางความสามัคคีในชุมชน95 

  8) ปจจุบันความทันสมัยในโลกโซเซียล ทําใหมีสื่อออนไลน ทาง Facebook          

ทาง Line มีการแชรตอๆ กันไป ทําใหกวางขวางมากข้ึน การมารวมทําบุญท่ีวัดก็มากข้ึนตามลําดับ     

ซ่ึงจะเปนการสรางความสามัคคีมากข้ึน96 

  9) วัด โดยพระสังฆาธิการ ซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนคนไทย                

ท่ีเลื่อมใสในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา การบรรยายธรรมในทุกวันพระ ซ่ึงจะเปนการ

ประชาสัมพันธเปนประจําอยูแลว ก็มี Facebook ทาง Line หอกระจายขาว เปนตน97 

  10) พระสังฆาธิการ ประชาสัมพันธทางโลกโซเซียล เชน Facebook         

และ Line มีการประชาสัมพันธในเรื่องตางๆ ของวัด บรรยายธรรมทุกวันพระ จัดกิจกรรมทางธรรมะ

ออกสื่อ และมีการแชรตอๆ กันไป ทําใหประชาชนไดเห็นการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ ซ่ึงเปน

แบบอยางท่ีดีงาม 98 

  11) พระสังฆาธิการบรรยายธรรมทุกวันพระ เปนหลัก และเผยแผทางโลก         

โซเชียล เชน Facebook Line และประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว เพ่ือใหประชาชนสนใจไดฟงกัน99 

  12) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมทุกวันพระ เปนการเผยแผพุทธศาสนา            

ใหพุทธศาสนิกชนไดฟง เพ่ือนําเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และนําไปความสามัคคีปรองดอง100 

13) พระสังฆาธิการ ไดบรรยายธรรมทุกๆ วันพระ ชุมชนรอบวัดท่ีมาวัด    

จะมีการเรียนรู และตระหนักดีวา เปนการบรรยายธรรมในการสรางความสามัคคี และเห็นประโยชน 

และนําเอาไปปฏิบัติ เพ่ือการอยูรวมกันและมีการแกปญหาดวยสันติ ทําใหมีความสามัคคี101 

  14) ประชาสัมพันธเสียงตามสาย หอกระจายขาว การแสดงธรรมเทศนา          

ทุกวันพระ และการสอนพุทธศาสนาใหกับประชาชน และเยาวชนท่ัวไป ตามโอกาสตางๆ102
 

 

 

94 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตาํบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
95 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จงัหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
96 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตลุาคม 2562. 
97 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
98 สมัภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตลุาคม 2562. 
99 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
100 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี,           

30 พฤศจิกายน 2562. 
101 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
102 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562. 
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15) ประชาสัมพันธทางสื่อสารสนเทศ การผลิตสื่อประสัมพันธ เชน ไวนิล        

ทาง Facebook ทาง Line สื่อมวลชนสัมพันธในทองถ่ิน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดาน

หลักธรรม เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดอง103 

  16) การประชาสัมพันธ มีหลายชองทาง เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสาร          

ดานธรรมะ เพ่ือนําไปสูการใชชีวิตประจําวัน ประชาสัมพันธโดยปายไวนิล เสียงตามสาย หอกระจายขาว104 

 17) สื่อประชาสัมพันธทางใบฏีกา เครื่องขยายเสียง บิณฑบาต ผูใหญ 

กํานัน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หอกระจายขาว ทางโลกโซเซียล เพ่ือนําหลักธรรมคําสอน      

มาบรรยาย เพ่ือใหประชาชนนําไปปฏิบัติ105 

  18) สื่อประชาสัมพันธ คือ การบรรยายทุกวันพระ ทางโลกโซเซียล          

เชน Facebook Line หอกระจายขาว เสียงตามสาย เปนตน106  

  19) มีการประชาสัมพันธดานการสื่อสาร ผานทางสื่อตางๆ เชน Facebook         

ทาง Line เสียงตามสาย โดยการสอนหลักธรรมเปนหลัก เพ่ือใหประชาชนรับรู และเขาใจในหลักธรรม           

เพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน107 

           20) การประชาสัมพันธ มีการติดบอรดในวัด เพ่ือประชาสัมพันธการจัด

กิจกรรมของพระ ตามสถานท่ีตางๆ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนไดทราบ วัดมีกิจกรรมตางๆ พระสังฆาธิการ                   

ก็จะประชาสัมพันธดวย เปนการชักชวนใหนําหลักธรรมคําสอนมาถือเปนแนวทางปฏิบัติในการใช

ชีวิตประจําวัน108  

 21) วัด โดยพระสังฆาธิการ ประชาสัมพันธทุกวันพระ เสียงตามสาย เพ่ือให

ประชาชนไดทราบถึงความสามัคคีโดยนําหลักธรรมคําสอนมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ ปดปายสนับสนุน     

การทํากิจการในดานหลักธรรม แจงผานกํานัน ผูใหญบาน เปนตน109 

  22) ประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน โลกโซเซียล เชน ทาง Facebook          

ทาง Line และมีการแชรตอๆ กันไป เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ โดยนําหลักธรรมคําสอนใหประชาชน     

ไดรับรู รับทราบ เพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน110 

  

103 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
104 สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 

15 ตลุาคม 2562. 
105 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
106 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
107 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
108 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
109 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              

18 พฤศจิกายน 2562. 
110 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,            

30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.5 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ 
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานส่ือทางสังคม 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

     ลําดับท่ี 

1. พระสังฆาธิการ มีการสื่อสารในการประชาสัมพันธ เพ่ือสราง       
ความปรองดองในชุมชน มีการเทศนบรรยายธรรมทุกวันพระ         
วันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา 
และวันอาสาฬหบูชา และวันสวดมนตขามป  เปนตน             
วันประเพณีวัฒนธรรมไทย เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต      
วันลอยกระทง เปนตน วันสิริมงคล เชน วันบวชนาค          
งานแตงงาน วันคลายวันเกิด เปนตน โดยนําหลักธรรม       
คําสอน ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีสอนใหประพฤติดี ปฏิบัติดี         
ปฏิบัติชอบ และหลักธรรมท่ีบรรยายนั้น เปนการบรรยาย      
ท่ีชวยในการสามัคคีปรองดองทุกครั้ง การบรรยายนอก
สถาน ท่ี  การ ไปปาฐกถา ใน โอกาสต า งๆ  ในจั งหวั ด               
การบรรพชาสามเณรหมู การบวชอุปสมบทหมู การบวช       
วันเฉลิมพระชนมพรรษา และท่ีไดรับการนิมนตไปบรรยาย   
ในการสามัคคีปรองดองเชนเดียวกัน เปนการสื่อสารดวยการ
บรรยายสด สวนกิจกรรมท่ีมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
ทํ า กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ น ด า น กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ 
ประชาสัมพันธหลักธรรมโดยมุงเนนใหประชาชนเขาใจ            
ในหลักธรรม และนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และ       
รวมสรางความสามัคคีปรองดอง เชน 
     - สื่อออนไลน เชน Facebook , Line วิทยุ แผนไวนิล  
     - เสียงตามสายในชุมชน วิทยุชุมชนทองถ่ิน หอกระจาย
ขาววัดหอกระจายขาวชุมชน  
     - ทางสื่อสารสนเทศ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ เชน        
ไวนิล ติดบอรดในวัด ติดบอรดในชุมชน หมูบานจัดสรร      
แผนปายประชาสัมพันธ  
     - แจงขาวผานกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ผูนําหมูบาน
จัดสรร ในทุกชองทาง เปนการบรรยายหลักธรรมคําสอน     
ของพระพุทธเจา โดยใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน        
เพ่ือนําไปสูการสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชน สังคม 
และประเทศชาติตอไป 
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สรุป  การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี     

ทางวัดมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความปรองดองในชุมชน อยางไรบาง 

   ขอดี  หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เปนหลักธรรมท่ีสอนใหคนเปนคนดี ทุกคน        

ควรนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อันจะนําไปสูการประพฤติ ประพฤติชอบ ท่ีสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และเพ่ือเปนสิริมงคลกับชีวิต การสื่อสาร ประชาสัมพันธในการสรางความสามัคคีปรองดอง 

มีชองทางมากมายในการสื่อสาร ท้ังโลกโซเซียล เชน Facebook , Line ,วิทยุชุมชน หอกระจายขาว

วัด หอกระจายขาวชุมชน หอกระจายขาวหมูบาน เสียงตามสาย สื่อสารสนเทศ การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ เชน ไวนิล ติดบอรดในวัด ติดบอรดในชุมชน ในหมูบานจัดสรร แผนปายประชาสัมพันธ 

ซ่ึงสื่อประชาสัมพันธตางๆ เปนสื่อท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย และมองเห็นไดชัด ซ่ึงทางวัดไดติดในจุด     

ท่ีนาสนใจ ซ่ึงเปนสื่อประชาสัมพันธดังกลาว เปนสื่อท่ีไมมีคาใชจาย หากมีบางก็ไมมาก ทําใหสื่อสาร

กับประชาชนไดมากข้ึน งายข้ึน 

    ปญหา การท่ีพระสังฆาธิการไดจัดสื่อประชาสัมพันธในทุกๆ ดาน เพ่ือสื่อใหประชาชน     

คนไทย หันมาสนใจในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา เพ่ือมาทําบุญท่ีวัด ฟงธรรม รวมกิจกรรม     

กับทางวัดท่ีจัดข้ึนและนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ       

อันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดองได แตในปจจุบัน คนสวนมากทํางานนอกบานมากข้ึน ความเจริญ

ทางวัตถุมากข้ึน คนหันไปยึดติดกับความเจริญทางวัตถุนิยม เชน การไปเดินหาง ไปกินขาวท่ีหาง         

ดูหนัง ไมมีโอกาสไดฟงคําสอน ฟงธรรมและไมไดทํากิจกรรมรวมกันภายในวัด ทําใหไมมีโอกาส        

พบปะสังสรรค พูดคุย ทํากิจกรรมดวยกัน ทําใหการประชาสัมพันธทราบในกลุมเล็กๆ กลุมท่ีศรัทธา    

ในพุทธศาสนาทีใหความสนใจเทานั้น  

             ขอเสนอแนะ  

1. ขอความรวมมือสถานศึกษา ใหพระสังฆาธิการ ประชาสัมพันธ โดยการทํางานเชิงรุก            

ในดานการประชาสัมพันธหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา จัดพระภิกษุ สามเณรในวัดออกเดินสาย 

บรรยายหลักธรรมคําสอน และใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือไมใหเบื่อ 

    2. หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน สถานศึกษาในพ้ืนท่ี หรือละแวกใกลเคียง      

ใหความรวมมือกับวัด โดยจัดนักศึกษา นักเรียน พนักงานโรงงาน จัดวันเวลา เขารวมโครงการกับวัด

เพ่ือฟงธรรม ทํากิจกรรมรวมกัน พบปะพูดคุยกัน นอกสถานท่ีนอกจากท่ีโรงเรียน เปนการปลอย       

ใหนักเรียน นักศึกษา ไดปลดปลอย ออกนอกสถานท่ีไดทํากิจกรรมรวมกัน 
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ดานหลักธรรม สาราณียธรรม 6 

1. ดานมโนกรรม 

 พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยนํา

หลักธรรมคําสอนมาสอนในดานการคิดใหกับประชาชน เพ่ือสรางสามัคคีปรองดองอยางไรบาง 

  1) นโยบายของคณะสงฆ และภารกิจของสงฆท่ีปฏิบัติ คือ เปนการเสริมสราง      
ความปรองดอง โดยนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยายเปนเรื่องปกติ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ       
ในชีวิตประจําวัน ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุนในการสรางความปรองดอง เปนการบรรยายธรรม
ในทางมโนกรรมไปดวยทุกครั้ง คือดานความคิด ใหคิดดี ทําดีแลวจะนําไปสูความปรองดองจากสังคม

เล็กๆ ในชุมชน ไปสูสังคมใหญๆ ระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด ประเทศ เปนตน 111 
  2) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนในดานมโนกรรม ใหมีความคิดดี 

ทําดี และใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และตลอดไป เพ่ือจะชวยใหความสามัคคีเกิดข้ึนในสังคม
ตอไป 112 

  3) พระสงัฆาธิการ มีการบรรยายธรรม เทศนาธรรม ใหพูดดีตอกัน ดวยเมตตา     

พูดดวยความสุภาพ หวังประโยชนตอกัน อยาพูดใหรายกลาวรายตอกัน อันจะนํามาซ่ึงความแตกแยก          
ในหมูคณะ และสังคม113 

  4) โดยการนําหลักธรรมคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา ในดานการคิดดี
ในสิ่งท่ีเปนประโยชน และความสุขสมหวังดังใจท่ีปรารถนา และนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต        
อยางถูกตอง ซ่ึงจะนํามาสูความปรองดอง สมานสามัคคีในหมูคณะ114 

  5) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ในการคิดดีทําดี       
เปนเรื่องจําเปนในชีวิตประจําวัน หากทุกคนคิดดีทําดี ความขัดแยงก็ไมมี หากมีความขัดแยงบาง         
ก็จะชวยใหลดนอยลง การคิดดีจะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง115 

  6) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนแนะนําใหการเจริญสมาธิภาวนา        
เพ่ือนําใหเกิดปญญา คิดดีทําดีได จะเกิดความสามัคคีปรองดองได116. 

  7) พระสังฆาธิการ มีการนําหลักธรรมคําสอน มาสอนใหมีเมตตา ใหต้ังจิต

เมตตา ใหปรารถนาดีตอกัน มุงหวังความสุขตอกัน และสรางประโยชนรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

หากทุกคนทําไดก็เกิดความสามัคคีแลว117 
 

 

111 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
112 สัมภาษณ พระครูสุจิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
113 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 
114 สัมภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 
115 สมัภาษณ พระมหาจุมพล จิตฺตพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตุลาคม 2562. 
116 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
117 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
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  8) พระสังฆาธิการ ไดสอนใหมีการคิดดีทําดี เพ่ือสรางความปรองดอง         

ในหมูคณะได มีเมตตาตอกัน อภัยตอกัน ใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ก็ทําใหเกิดความรัก

ความสามัคคีตอกันข้ึน118 

  9) พระสังฆาธิการ ไดสอนใหคิดดีทําดี ใหมีเมตตา กรุณา อุเบกขา ตลอดจน         

ใหมีความคิดท่ีตั้งม่ันอยูในความดี คิดดีแลว จะไมคิดรายตอกัน ความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนได119 

  10) พระสังฆาธิการ ไดสรางการรับรูใหกับประชาชน โดยใหคิดดีทําดี       

คิดสรางสรรค ตอกัน ไมอิจฉาริษยาตอกัน การคิดดีทําดีทําใหไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข ทําให

เกิดความสามัคคี120 

  11) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนมาอบรมศีลธรรม ในการคิดดี 

ทําดี คิดสรางสรรค ไมทําลาย คิดตางได เพ่ือแตกฉาน แตบทสรุป ก็คือการคิดดีเพ่ือใหเกิดประโยชน121 

  12) พระสังฆาธิการ สอนใหประชาชนท่ีมาวัด หรือไปบรรยายธรรม       

นอกสถานท่ี ก็จะสอนเสมอในการคิดดีทําดี เพ่ือนําไปสูความสามัคคี122 

  13) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมทุกครั้ง จะสอนใหประชาชนคิดดีทําดี            

การอภัยซ่ึงกันและกัน ก็จะเกิดความสามัคคีปรองดอง123 

      14) พระสังฆาธิการ สอนหลักธรรมดานมโนธรรม ใหประชาชนเขาใจวา 

ความรูสึกนึกคิดในใจ ตองคิดดีๆ มีความหวังดี ปรารถนาดีตอกัน มีรักมีเมตตาตอกัน คิดในสิ่ง             

ท่ีสรางสรรค ใหอภัยตอกัน มีความสามัคคีตอกัน ก็จะนําความสูมาในสังคมได124 

                               15) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมในดานมโนกรรม คือการคิดดี ทําดี                  

เม่ือประชาชนคิดดีทําดี คิดตรงกัน คิดเหมือนกัน คิดในทางสรางสรรค คิดตาง แตคิดในทางท่ีดี 

บทสรุป ก็คือ การคิดดีตอกัน ก็จะนําไปสูความรวมมือรวมใจ ดวยความเขาใจและสามัคคีตอกัน125 

  

 
 

 
 

 

 

118 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 
119 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
120 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 
121 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
122 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม  จังหวัดปทุมธานี,           

30 พฤศจิกายน 2562. 
123 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
124 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562. 
125 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 

 
 
 
 



132 
 

                               16) พระสังฆาธิการ ไดจัดบรรยายธรรม สอนในดานความคิดใหคิดในเรื่อง

สรางสรรค ไมคิดเรื่องทําลายซ่ึงกันและกัน ไมคิดอิจฉากัน ยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี ความสามัคคีก็เกิด126 

  17) พระสังฆาธิการ เสริมสรางความปรองดองดวยการสอนธรรมะ บรรยาย

หลักธรรม ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ี ดวยการคิดดี ทําดี คิดสรางสรรค เห็นผูอ่ืนไดดีก็ยินดีดวย 

เม่ือเราไดดีเพ่ือนเราก็จะยินดีดวย ก็จะเกิดความสามัคคีในกลุมเล็ก และจะนําไปสูในกลุมใหญ127 

  18) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมสอนใหประชาชนท่ีฟงบรรยายธรรม       

ใหมีสติ เจริญสติ มีศีล มีธรรมะ คิดกอนลงมือทํา คิดสรางสรรค เริ่มตนท่ีครอบครัว ตอมาในชุมชน 

สงัคมตามลําดับ ก็จะเกิดความสามัคคีในสังคมได128 

19) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมท่ีสอนไววา การคิดดีทําดี ทําใหสังคม
เปนสุข การบรรยายธรรมการคิดดี จะนําไปสูความเปนจริงในปจจุบัน เม่ือขาดความสามัคคีปรองดอง     
ก็จะนําไปสูความขัดแยงในสังคม หากคิดดี คิดสรางสรรค ในสังคมก็จะมีความสามัคคี129 

  20) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมดานมโนกรรม คือการคิดดีมาสอนให
ประชาชนเขาใจถึงการคิดดี ทําดี ทําจิตใจใหดี ทุกอยางก็จะดีไปท้ังหมด ทุกอยางมาจากการคิด           
การคิดดี ก็จะทําความดี ก็จะเกิดความสามัคคีตอกัน130 

  21) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมในการคิดดี จะนําไปสูการสรางสรรคท่ีดี        
การสรางสรรคท่ีดี ก็จะนําไปสูความสามัคคีในสังคมได131 

  22) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมคําสอนมาสอนใหประชาชนไดรูไดเขาใจ 
ในการคิดดี ทําดี คิดสรางสรรค ก็จะแสดงออกมาทางการกระทํา คิดมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ความคิดตองตั้งม่ันอยูในความดี ไมคิดรายตอกัน ความคิดดีจะนําไปสูความสามัคคีปรองดองตั้งแต
ครอบครัว ชุมชน สังคมได132 

 

 

 

 

 

 

 

126 สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  จังหวัดปทุมธานี, 
15 ตลุาคม 2562. 

127 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
128 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
129 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
130 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
131 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              

18 พฤศจิกายน 2562. 
132 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,            

30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ  
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานเมตตามโนกรรม 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

     ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2.  
 
 
   

นโยบายของคณะสงฆ นโยบายของเจาคณะจังหวัด ภารกิจ    
ของสงฆท่ีปฏิบัติ และหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค     
คือ การเสริมสรางสามัคคีปรองดอง เปนการบรรยายธรรม     
ท่ีเปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และตลอดไป            
อยางถูกตอง ซ่ีงพระสังฆาธิการจะบรรยายทางมโนกรรม       
ไปดวย ใหมีความคิดดี พูดดีตอกัน ดวยเมตตาตอกันดวย
ความสุภาพ หวังประโยชนดีตอกัน สรางประโยชนรวมกัน 
ปรารถนาดีตอกัน อยาคิดอยาพูดใหรายตอกัน มุงหวัง
ความสุขตอกัน ใหคิดแตสิ่งท่ีดีๆ และมีประโยชน ใหคิด      
และตั้งจิตเมตตา เจริญสมาธิภาวนา เพ่ือนําใหเกิดปญญา     
คิดดีทําดีไดดี ใหนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
เม่ือกระทําดังนี้ ก็จะชวยใหเกิดความสามัคคีปรองดองตอกัน 
จากสังคมชุมชนเล็กๆ ไปสูสังคมใหญๆ ระดับชุมชน อําเภอ 
จังหวัด ประเทศชาติตอไป 
 

พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา          
มาสอนในดานมโนกรรม คือ ใหมีการคิดดี ทําดี เมตตาตอกัน 
อภัยตอกัน ใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหมี
เมตตา กรุณา อุเบกขา ตลอดจนใหมีความคิดตั้งม่ันอยูใน
ความดี ไมคิดรายตอกัน ไมอิจฉาริษยาตอกัน ใหคิดดีทําดี
และใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ใหคิดตางได แตตอง         
ไมแตกแยก ก็คือ ใหคิดดีเพ่ือใหเกิดประโยชน อันจะนําไปสู
การสรางความสามัคคีปรองดองได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

5 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1,2,3 
       4,5,6 

     7 
 
 
 
 
 
 

     8,9,10 
     11,12 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ  
                 แนวคิดเรื่องสันติสุข ดานเมตตามโนกรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 1.  พระสังฆาธิการ บรรยายธรรม จะสอนใหพุทธศาสนิกชน       
ใหเริ่มตนดวยการคิดดี ความรูสึกนึกคิดในใจ คิดดีตองมากอน    
ให มีความหวังดีปรารถนาดีตอกัน มีรักมีเมตตาตอกัน            
คิดในสิ่งท่ีสรางสรรค คิดตางแตใหคิดในทางท่ีดี เม่ือผูอ่ืนไดดี
ก็ยินดีดวย ไมอิจฉาริษยา การคิดตองมีสติ มีธรรมะ คิดกอน
ลงมือทํา การคิดดีทําดี จะทําใหสังคมเปนสุข และจะนําไปสู
ความจริงในปจจุบัน การคิดดีจะทําใหจิตใจดีไปดวย ทุกอยาง
เกิดจากความคิด ความคิดดีจะตองตั้งม่ันอยูในความถูกตอง 
และเริ่มตนท่ีครอบครัว ชุมชน ตําบล จะเกิดความสามัคคี     
ในกลุมเล็กๆ  จะนําไปสูกลุมใหญตามมา และนําไปสู           
การสามัคคีปรองดองในสังคมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

13,14,15 
16,17,18, 
19,20,21 

22 
 

 
 

สรุป    พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยนําหลักธรรม       

คําสอนมาสอนในดานการคิดใหกับประชาชน เพ่ือสรางสามัคคีปรองดองอยางไรบาง 

ขอดี ตามนโยบายของคณะสงฆ นโยบายของเจาคณะจังหวัด ภารกิจของสงฆท่ีปฏิบัติ        

และหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค คือ การสอนประชาชนคนไทยดํารงตนตามหลักคําสอน       

ของพระพุทธศาสนา มีพระสงฆเปนผูนําในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค เพ่ือกลอมเกลา   

ใหเปนคนดี หากไดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ความคิดดี ความคิดสรางสรรค ทําใหเกิดปญญา      

หากคิดดีทําดี สังคมไทย จะไมมีการแตกแยก และจะนําความสุขมาสูชีวิต ครอบครัวและสังคม 

ประเทศชาติตอไป  

ปญหา  หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค พระสังฆาธิการ เปนสื่อกลาง เปนผูนําในการ     

เผยแผหลักธรรมคําสอนดังกลาว เปนคําสอนใหประชาชนคนไทยไดนําไปดํารงชีวิตประจําวัน             

แตในปจจุบันคนไทยเปนจํานวนนอยท่ีใหความสนใจในหลักธรรมนี้ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุนใหม        

ซ่ึงเปนอนาคตของชาติ ไมไดรับการปลูกฝงในหลักธรรม และขาดการสนใจในหลักธรรมนี้ จึงทําให   

เปนเด็กท่ีไมมีมารยาทางสังคมท่ีดี 
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ขอเสนอแนะ ผูนํา ผูบริหารระดับสูง หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ 

ใหความสําคัญในการบรรจุวิชาศีลธรรม จริยธรรม ไวในตารางเรียนของโรงเรียนท่ีจะตองใหเด็ก ๆ                   

ท่ีเปนอนาคตของชาติตอไป ไดรับการปลูกฝงเรียนรูหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และใหสถานศึกษา  

องคการบริหารสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล ปลูกฝงเด็กๆ ใหเรียนในหองเรียน หรือมาทํา

กิจกรรมรวมกับวัดนอกสถานท่ี เพ่ือเปนการผอนคลายของเด็กๆ ไปดวย สวนท่ีสถานศึกษาบางแหง     

ไดดําเนินการไปแลวขอใหดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง 

2. ดานเมตตาวจีกรรม 

 พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยนํา

หลักธรรมคําสอนดานการใชคําพูดท่ีดีซ่ึงกันและกัน หรือในสังคมใหกับประชาชน เพ่ือสราง           

ความสามัคคีปรองดอง อยางไรบาง 

  1) นโยบายของคณะสงฆ และภารกิจของสงฆ ท่ีปฏิบัติ คือ เปนการ

เสริมสรางความปรองดอง โดยนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยายเปนเรื่องปกติ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุนในการสรางความปรองดอง เปนการบรรยายธรรม
ในทางวจีกรรมไปดวยทุกครั้ง คือดานคําพูด เปนเรื่องท่ีสําคัญเนื่องจากเปนการแสดงออกทางวาจา 
คําพูดเปนการทํารายในเวลาเดียวกันได การขาดสติทําใหการแสดงออกในทางคําพูด ดังนั้นนโยบาย
ของพระสังฆาธิการจึงสอนใหพุทธศาสนิกชนใหใชคําพูดท่ีดีตอกัน จะนําไปสูความปรองดองจากสังคม

เล็กๆ ในชุมชน ไปสูสังคมใหญๆ ระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด ประเทศ เปนตน133 

  2) พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดองในสังคม        
ในดานวจีกรรม โดยสอนใหการพูดในการใชวาจาท่ีดีตอกัน ใชวาจาท่ีดี สุภาพ ออนหวาน นาฟง                
และพูดในสิ่งท่ีควรพูด เพ่ือไมใหเจ็บช้ําน้ําใจ เปนหนทางไปสูการสรางความสามัคคีปรองดอง            
ในบทบาทของพระสังฆาธิการ134  

  3) พระสังฆาธิการนําหลักธรรมคําสอน มีการใชคําพูดท่ีดีตอกัน มีเมตตา    
ตอกัน พูดดวยความสุภาพหวังประโยชนตอกัน ซ่ึงจะนําไปสูการสรางความสามัคคีตอกัน135 

  4) การนําหลักธรรมคําสอนท่ีบรรยายประจํา ท่ีเก่ียวกับวจีสุจริต 4 ประการ       
คือ เวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ และประกอบดวยการพูดคําสัตย           
คําจริงใจ ซ่ึงจะเปนหนทางท่ีนําไปสูความสามัคคี 136 

 

 

 

 

 

133 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
134 สัมภาษณ พระครูสุจติรตันากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
135 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 
136 สมัภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 
 

 



136 
 

  5) พระสงัฆาธิการ หลักธรรมท่ีเปนวจีกรรม สอนใหพูดดีกับเขา เขาก็จะพูดดี     

กับเรา ก็จะไมเกิดการทะเลาะเบาะแวง ความสามัคคีก็จะเกิด137 

  6) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมท่ีเปนการรักษาศีล 5 การพูดออกไปควรใช

ถอยคําสุภาพ นาฟง ไมพูดจาหักหาญ หรือทํารายน้ําใจผูอ่ืน การพูดดีจะนําไปสูความสามัคคีได138 

  7) พระสังฆาธิการ ไดสอนหลักธรรมในการพูดดีตอกัน เม่ือทําแลวก็จะเกิด

ความดีงามตอกัน ไมมีผลท่ีจะทําใหเกิดความขัดแยงได ก็จะเกิดความสามัคคี139 

  8) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมในสวนก็การพูดดี การใชถอยคําท่ีดีตอกัน          

อันจะนําไปสูความสามัคคีไดหมูคณะได140 

  9) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมคําสอนในการสอนประชาชนใหพูดจาดี             

ใชถอยคําท่ีดีตอกัน ฟงแลวรื่นหู ไมพูดจาแขวะ หรือประชดประชัน เม่ือทุกคนพูดดีตอกัน ไมใหราย    

ตอกัน ก็ไมสงผลกระทบ ทําใหเกิดความสามัคคีปรองตองท้ังในครอบครัว ชุมชน และสังคมได141 

  10) พระสังฆาธิการ ไดสอนเรื่องการใชปยวาจากับทุกคน ท่ีจะทําใหสังคม        

อยูรวมกันเปนสุข เม่ือพูดดีตอกัน ความรักความผูกพัน ความสามัคคีก็จะเกิดข้ึน142 

  11) พระสังฆาธิการ ไดบรรยายธรรม สอนหลักธรรม ในการใชคําพูด          

ท่ีเรียกวา ปยะวาจา หรือวจีกรรม คือการพูดดีตอกัน143 

  12) พระสังฆาธิการ สอนใหประชาชนมีความสามัคคี ดวยการพูดท่ีดีตอกัน      

การใชถอยคําท่ีสรางสรรค พูดแลวนาฟง จะมีความรูสึกท่ีดีตอกันและกันได ก็จะสามัคคีกัน144 

    13) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมตามสถานท่ีตางๆ เสมอ ในการพูดจาดี

ตอกัน จะมีประโยชนตอกัน สรางความสามัคคีตอกัน145 

14) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนในสวนของสาราณียธรรม 6              

ในการพูดดี ใชวาจาท่ีดี สุภาพ พูดจามีเหตุผล ไมใสรายปายสี ไมทํารายผูอ่ืนดวยวาจา ใหพูดดีตอกัน            

อันจะนําไปสูความสามัคคีในสังคม146 

 

 
 

 

      137 สัมภาษณ พระมหาจุมพล จิตฺตพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตุลาคม 2562. 
138 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
139 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
140 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 
141 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
142 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 
143 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
144 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ , ผู อํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี,            

30 พฤศจิกายน 2562. 
145 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
146 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562. 
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        15) พระสังฆาธิการ ไดนําคําสอนของพระพุทธเจา มาสอนใหพูดจาดี      

การใชคําพูดท่ีดีตอกัน ไมทํารายจิตใจตอกัน ตองคํานึงถึงจิตใจผูฟงดวย ผูพูดและผูฟง จะรูสึกท่ีดี      

ตอกัน และจะมีความสามัคคีตอกันตลอดไป147 

  16) พระสังฆาธิการ สอนใหการใชคําพูดท่ีดีตอกัน ตามหลักธรรมคําสอน         

ของพระพุทธเจา การพูดดี สรรเสริญเยินยอ ก็จะนําไปสูความสามัคคีในสังคมได148 

  17) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมตามสาราณียธรรม 6 ในดานวจีกรรม 

สอนใหพูดดี คิดดี ทําดี สรรเสริญและยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี พูดจาในการแสดงความยินดีท่ีเปนมงคล       

เม่ือผูฟงไดฟง ก็จะรูสึกดี และจะมีความสามัคคีตอกัน149 

  18) พระสังฆาธิการ สอนในหลักธรรมในขอวจีกรรม เพ่ือเปนการสราง          

ความปรองดอง การพูดในท่ีสังคมตางๆ ใหใชถอยคําท่ีสุภาพ นาฟง จะนําไปสูความสามัคคีได150 

  19) พระสังฆาธิการ สอนใหใชคําพูดท่ีดีตอกัน พูดจาสุภาพ ใหเกียรติซ่ึงกัน      

และกัน พูดใหกําลังใจ ไมทํารายกัน ใหรูจักใชคําพูดท่ีไมทํารายกัน การสื่อสารท่ีถูกตอง เม่ือฟงแลว     

ไมระคายหู พูดใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ151 

      20) พระสังฆาธิการ ไดบรรยายธรรมในทุกๆ วันพระ โดยการสอนให พูดจาดี      

ใชถอยคําดี พูดจาใหถูกกาละเทศะ เม่ือผูฟงไดรับฟงแลว รื่นหู ไมทํารายกัน ก็จะนําไปสูความรูสึกท่ีดี

ตอกัน มีความสามัคคีกัน152 

  21) พระสังฆาธิการ สอนใหการใชคําพูดท่ีดีตอกัน มีไมตรีจิตตอกัน 

สามารถทําใหมีความนับถือตอกัน เคารพกัน มีความสามัคคีกันในท่ีสุด153 

  22) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอน ในสวนของวจีกรรมในการใช

คําพูดท่ีดีตอกัน ไมวารายตอกัน ซ่ึงจะไมกระทบตอผูใด ทําใหเกิดความสามัคคีตอกัน154 
 

 

 

 

   

 

147 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
148 สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 

15 ตลุาคม 2562. 
149 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
150 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
151 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
152 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
153 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลติ บริษัท สิทธินันท จํากัด,              

18 พฤศจิกายน 2562. 
154 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,           

30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.7 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ  
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตาวจีกรรม 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

     ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2.  
 
 
   

นโยบายของคณะสงฆ นโยบายของเจาคณะจังหวัด ภารกิจ    
ของสงฆท่ีปฏิบัติ และหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค      
คือดานเมตตาวจีกรรม เปนการสอนใหพุทธศาสนิกชน         
ไดทราบถึงการใชคําพูดในครอบครัว ชุมชน สังคม และใชใน
ชีวิตประจําวัน คําพูดเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีแสดงออกทางวาจา 
คําพูดสามารถทํารายคนในเวลาเดียวกันได การขาดสติทําให
การแสดงออกทางคําพูด ควรใชคําพูดวาจาท่ีดีตอกัน การใช
คําพูดออนหวาน นาฟง สุภาพ และพูดในสิ่ ง ท่ีควรพูด          
เพ่ือไมใหเจ็บช้ําน้ําใจกัน การพูดท่ีเปนวจีสุจริตมี 4 ประการ 
คือ เวนจากการพูดเท็จพูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ 
การใชวจีในการพูดจะเปนหนทางในการสรางมิตร และ
จะตองพูดคําสัตย คําจริงใจตอกัน ไมพูดจาหักหาญน้ําใจกัน 
ไมทํารายน้ําใจผูอ่ืน การใชถอยคําท่ีดีตอกัน อันจะนําไปสู
ความสามัคคีปรองดองในสังคมได 
 

พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนไปบรรยายธรรม          
ในสถานท่ีราชการท่ีไดนิมนตไปหนวยงานตางๆ ไดสอน         
ในดานเมตตาวจีกรรมในการใชถอยคําท่ีดีตอกัน คําพูดท่ีเปน
มงคล คําพูดดี ผูฟง ฟงแลวรื่นหู ผลท่ีตามมา คืออยาก        
คุยดวย ทําใหเกิดความรักความผูกพัน ความรูสึกท่ีดีตอกัน 
อยากเปนมิตรดวยการพูดในสังคมก็ควรใหเกียรติซ่ึงกัน      
และกัน โดยเฉพาะขาราชการท่ีตองติดตอกับประชาชน     
ตองทําใหประทับใจ อันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง      
ในหมูคณะ สังคม และประเทศชาติตอไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
  

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1,2,3 
       4,5,6 

     7 
 
 
 
 
 
 

     8,9,10 
 11,12,13 
 14,15,16 
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ตารางท่ี 4.7 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ   
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตาวจีกรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 3. การบรรยายธรรมท่ีวัด พระสังฆาธิการ ไดบรรยายถึงเมตตา
วจีกรรมคือ การพูดท่ีสรางมิตร ควรพูดดีตอกัน สรรเสริญ    
และยินดี เม่ือผูอ่ืนไดดี ควรแสดงความยินดีดวยคําพูดท่ีดี 
การพูดจาในการแสดงความยินดีท่ีเปนมงคล เม่ือผูฟงฟงแลว
รูสึกดี อยากคบหาสมาคมดวย อยากเปนมิตรดวย การใช
ถอยคําท่ีสุภาพ เม่ือฟงแลวไมระคายหู กลับเปนรื่นหู ทําให
ทุกคนอยากคุยดวย ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน มีความ    
นับถือตอกันทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และในชุมชน 
สังคม รวมถึงประเทศชาติตอไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

17,18,19 
20,21,22 

 
 

 

สรุป  พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยนําหลักธรรม

คําสอนดานการใชคําพูดท่ีดีซ่ึงกันและกัน หรือในสังคมใหกับประชาชน เพ่ือสรางความสามัคคี

ปรองดองอยางไรบาง 

    ขอดี หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ดานวจีกรรม พระสังฆาธิการไดถายทอดคําสอน         

ใหพุทธศาสนิกชนไดสดับตรับฟง เปนหลักธรรมท่ีสอนในการใชคําพูดท่ีดีตอกัน โดยเริ่มตนใชใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมเล็ก ตอไปสังคมใหญ การใชวาจา ถอยคําท่ีดี จะเปนมงคลสําหรับชีวิต ทําให

ใครไดฟง ก็จะรัก จะชอบ อยากเปนมิตร อยากเปนเพ่ือนดวย เปนการสรางความรูสึกท่ีดีตอกันและกัน 

เปนการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน นําไปสูความประทับใจ ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ในชุมชน 

และในสังคม ประเทศชาติ และจะนําไปสูความสามัคคีปรองดองในท่ีสุด 

    ปญหา  คนรุนใหม วันรุน เยาวชนของชาติ ซ่ึงเปนอนาคตของชาติ ไมไดรับการปลูกฝง

เทาท่ีควร ไมมีการเขาวัดเพ่ือฟงธรรม การอบรบในครอบครัวก็มีนอย หรือแทบจะไมมี เนื่องจากพอแม

ตองทํางานนอกบานมากข้ึน การสอนในโรงเรียนมีบาง แตไมท้ังหมด และไมตอเนื่อง ทําใหเด็กไมไดรับ

การปลูกฝง เด็กเปนคนกาวราว ไมเชื่อฟง เถียงผูใหญ วากลาวตักเตือนไมได และการใชคําพูดท่ีควร

หรือไมควร เนื่องจากไมไดรับการอบรมสั่งสอน  
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    ขอเสนอแนะ  ผูนํา ผูบริหารระดับประเทศ หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ     

ควรใหความสําคัญกับเยาวชนรุนใหมอนาคตของชาติ ใหไดรับการปลูกฝงในดานศีลธรรม จริยธรรม 

ใหกับเด็ก เด็กโตข้ึนจะไดไมกาวราว พูดจาไพเราะเสนาะหู จะไดไมติดยา เชื่อฟงพอแม เชื่อฟงครู 

เคารพพอแม เคารพใหเกียรติผูใหญ ในสวนท่ีดําเนินการไปแลว ขอใหดําเนินการอยางจริงจัง          

และตอเนื่อง และตลอดไป สวนพระสังฆาธิการ พรอมรับปฏิบัติการในเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรม      

ทําเพ่ือเยาวชนอนาคตของชาติตอไป 

3. ดานเมตตากายกรรม 

 ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระ

สังฆาธิการ มีวิธีการแกไขอยางไรบาง 

  1) การบรรยายธรรมของพระสังฆาธิการ จะบรรยายในดานเมตตากายกรรม

ไปดวยทุกครั้ง คือ การแสดงออกทางกริยาอาการท่ีประกอบดวยความเมตตา แตปญหาในการสราง

ความปรองดองในสังคมมีมาจาก การแสดงออกท่ีมีความเห็นตางกัน และจะใชวาจาท่ีแสดง           

ความขัดแยงตอกัน ทําใหไมมีความสามัคคีและจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด  

  การแกไข ภาครัฐควรใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ และสนับสนุน

กระบวนการดําเนินงานใหเกิดกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมใหหนวยงานตางๆ โดยการปลูกฝงใหเขาใจ    

ในหลักธรรมคําสอน เริ่มตั้งแตสถานศึกษาต้ังแตระดับตนๆ จนถึงทุกระดับชั้น ในสายสามัญ ในสวน

ของวัดและพระสังฆาธิการ สามารถใหการสนับสนุนในสวนของการบรรยายหลักธรรมคําสอนได 155 

  2) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข          

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีวิธีแกปญหาความขัดแยง หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญในการ

สนับสนุนท้ังงบประมาณเพ่ือเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมทุกข้ันตอนในโครงการท่ีชุมชนจัดข้ึน 

ยอมรับฟงความคิดเห็น ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได เพ่ือสรางการยอมรับและสรางความสามัคคี 

  การแก ไข  หนวยงานภาครัฐควรใหความสํา คัญกับการเสริมสร าง             

ความปรองดองโดยใหความรวมมือกับวัดในการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง โดยการ

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมใหดวย156 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

155 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
156 สัมภาษณ พระครูสุจิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
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  3) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง การแกไข คือ         

ใชหลักธรรมคําสอนมาเปนแนวทางในการสอน ใหคิดวา จะทําอะไรกับใครก็ตาม การนําหลักธรรม     

มาเปนเครื่องมือในการกลอมเกลาจิตใจ เชน จิตจะตองประกอบดวย เมตตา หวังประโยชนเก้ือกูล      

ตอกัน อันนี้จะเปนพ้ืนฐานใหสังคมอยูกันดวยความสุข 

  การแกไข หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน รวมถึงสถานศึกษา ควรให

ความสําคัญในดานความรวมมือ ท้ังดานงบประมาณ ดานประชาชน ดานนักเรียน นักศึกษา เขารวม

กิจกรรมรวมกัน สวนวัด โดยพระสังฆาธิการ พรอมทํางานเชิงรุก ใหความรวมมืออยางเต็มท่ีในการจัด

กิจกรรมสรางสรรค เพ่ือเยาวชนคนไทยท่ีเปนอนาคตของชาติ157 

  4) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง โดยพระสังฆาธิการ        

คือ ประชาชนไมมีเวลาในการฟงธรรม ไมไดยึดธรรมเปนท่ีตั้งเพ่ือนําไปปฏิบัติ การไมไดพบปะกัน 

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และชวยเหลือดูแลกัน ซ่ึงจะทําใหมีผลกระทบในดานความสามัคคี  

  การแกไข โดยหนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน สถานศึกษา ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณโดยการทํากิจกรรมรวมกัน จะนําไปสูการเกิดความสามัคคีข้ึน วัดโดยพระสังฆาธิการ            

ยินดีทํางานเชิงรุก เพ่ือสนับสนุนในการสรางความสามัคคีปรองดอง 158 

  5) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง ท่ีเกิดจาก            

การกระทํา สังคมเปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ ประชาชนทํางานนอกบานมากข้ึน ประชาชนไมมีเงิน        

ไมมีเวลาการเขาวัด การทําบุญก็ไมเกิด ทําใหกายกรรมจากประชาชนหายไป นอกจากเปนวันสําคัญ

ทางพุทธศาสนา บางคนมาเขาวัดฟงธรรมได บางคนก็พักผอน บางคนไปกินขาวนอกบาน                 

พาครอบครัวไปเท่ียวไปพักผอนหยอนใจ ทําใหเขาไมมีโอกาสเขาวัดไดเลย นี่คือปญหาอุปสรรค        

ทางกายกรรม ท่ีจะมารวมทําบุญท่ีวัด เพ่ือฟงธรรมในการสรางความสามัคคี 

  การแกไข หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน ภาคเอกชน สถานศึกษา หนวยงาน     

สวนทองถ่ิน ควรใหความรวมมือกับวัด และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือวัดจะไดดําเนินการจัดกิจกรรม           

สรางความสามัคคีปรองดอง โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาสอนเปนการปลูกฝงใหมีการ         

ทําความดีและเอ้ือเฟอ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน159 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 
158 สัมภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 
159 สมัภาษณ พระมหาจุมพล จิตตฺพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตลุาคม 2562. 
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  6) ปญหาและอุปสรรค คือ ปจจุบันประชาชนเขาวัดนอยมาก ดวยเหตุผล         

ทางกายกรรมหลายประการ เชน ดวยเศรษฐกิจท่ีตองใชเงิน ตองทํางานนอกบานมากข้ึน ตองหาเงิน        

เลี้ยงครอบครัว ประชาชนไมศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาพุทธ ความเจริญทางดานวัตถุ ทางดานโซเซียล    

มีมาก ทําใหประชาชนท่ีเปนคนรุนใหม ไมสนใจการเขาวัด ไมมีเวลาเขาวัดฟงธรรม ทํางานหามรุง     

หามคํ่า เพ่ือหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว วัดท่ีอยูในชุมชนเมือง คนเขาวัดไมมาก เนื่องจากไมมีเวลา        

จะมารวมฟงธรรม วันเสารอาทิตย ก็ทํางานบาน พักผอนไป จนไมมีเวลาท่ีจะเขาวัด ดังนั้น                

จึงเปนอุปสรรคในการบรรยายธรรม เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง จึงกลายเปนตางคนตางอยู 

  การแกไข หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน รวมถึงหนวยงานสวนทองถ่ิน 

ภาคเอกชนควรใหความสําคัญและสนับสนุนให ขาราชการ พนักงานโรงาน และประชาชน จัดสรรเวลา

ใหบุคคลดังกลาวเขารวมฟงธรรม ปฏิบัติธรรม รวมกิจกรรมกับวัด โดยไมถือเปนวันลา 160 

  7) ปญหาและอุปสรรค คือ ในสังคมปจจุบัน ชีวิตท่ีตองตอสูในการหาเงิน 

เนื่องจากความเจริญทางดานวัตถุ ประชาชนยึดติดผูกติด กับดานวัตถุมากเกินไป ทําใหตองทํางาน

หนักหาเงินเพ่ือไปซ้ือสิ่งของท่ีตองการได ประชาชนคนรุนใหม ไมนิยมการเขาวัด นิยมการเดินหาง

ตางๆ ดูหนัง ฟงเพลง การกลอมเกลาดานความสามัคคี จึงไมเกิดและไมมี ดังนั้นจึงเปนอุปสรรค        

ในการเสริมสรางความปรองดอง  

  การแกไข ผูนําประเทศ ผูบริหารระดับสูง ควรใหความสําคัญกับคนในชาติ           

ท่ีตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตใจท่ีดี โดยการจัดสรรเวลา งบประมาณ เพ่ือทํากิจกรรมกับวัด เชน ปฏิบัติ

ธรรมทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนฝูงในวัด เชน จิตอาสา เปนตน 161 

  8) ปญหาและอุปสรรค ทํายังไงท่ีจะใหคนไดมีกิจกรรมรวมกัน มีความถ่ี      

ในการเขาวัดมากข้ึน เพ่ือสรางสามัคคีกัน มีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซ่ึงเปนเรื่อง      

ท่ียาก นับวันก็ยิ่งยาก เนื่องจากประชาชนคนรุนใหม ไมสนใจเรื่องศาสนาสักเทาไหร หันไปยึดติด        

วัตถุนิยม ซ่ึงวัตถุนิยมท่ีเกิดข้ึนมากมาย ลอตา ลอใจ ทําใหเรื่องศาสนาไมสําคัญ การบรรยายธรรม    

เพ่ือกลอมเกลาใหประพฤติดี เปนเรื่องท่ีทําไดยาก เพราะไมรูจะบรรยายใหใครฟง ดังนั้นในสังคม         

มีแตรอยราว ดวยการประพฤติตัวของบุคคลเหลานี้ ซ่ึงเปนปญหาท่ีไมสามารถสรางความสามัคคีได 

  การแกไข ผูนําประเทศ ผูบริหารระดับสูง มอบใหหนวยงานภาครัฐในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล ชุมชน ใหดําเนินการรวมกับวัด โดย พระสังฆาธิการ และพระในวัด                
รวมดําเนินการรวมกัน เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ปลูกฝงหลักธรรมคําสอนใหนําไป
ปฏิบัติประจําวัน 162 

 

 

 

 

 

160 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
161 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
162 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 
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  9) ปญหาและอุปสรรค คือ คนรุนใหมในสังคมปจจุบัน ไมนิยมหันหนา     

เขาวัด ไมนิยมฟงธรรม ท่ีสําคัญไมนับถือศาสนา ศาสนาเปนแคบอกวานับถือศาสนาอะไร แตไมได     
นับถือและศรัทธาท่ีเกิดจากใจ ดังนั้น เม่ือคนไทยไมมีศาสนาประจําใจ ความสามัคคีปรองดองก็ทํา       
ไดยาก การประพฤติตัวท่ีจะเขาวัดของคนบางกลุมไมมี ไมเคยไดกลอมเกลาดวยหลักธรรมคําสอน 
ดังนั้น การสรางความสามัคคีก็ทําไดยาก ประพฤติตัวโดยไมมีเหตุผล เปนปญหาและอุปสรรคท่ีทําให
พระสังฆาธิการมีสวนในการเสริมสรางความปรองดองใหกับประชาชน 

  การแกไข ผูนํา ผูบริหารประเทศ ควรใหความสําคัญกับคนในชาติ โดยการ

จัดทําโครงการนําคนเขาวัดฟงธรรม เปนกรณีเรงดวน และจะตองทําอยางตอเนื่องและจริงจัง           

โดยพระสังฆาธิการทุกวัด พรอมรับไปดําเนินการ เพ่ือจัดทํากิจกรรมตามหลักธรรมคําสอน              

ของพระพุทธองค163 

  10) ปญหาและอุปสรรคในทางกายภาพ  คือ ประชาชนไมเขาวัดเพ่ือทําบุญ      

ฟงธรรม ดวยปจจัยหลายอยาง เชน ดวยเศรษฐกิจท่ีตองตอสูในการทํามาหากินเพ่ือปากทองตัวเอง          

และบุคคลในครอบครัว ประชาชนติดโลกโซเซียลมากเกินไป ติดวัตถุนิยมมากเกินไป ไมสนใจการ      

เขาวัดฟงธรรม ในการกลอมเกลาจิตใจในการกระทําท่ีถูกตองควรเปนอยางไร ดังนั้น การเสริมสราง

ความปรองดองในสวนของพระสังฆาธิการ ทําไดยาก 

  การแกไข ผูบริหารสูงสุด ผูนําประเทศ ใหความสําคัญใหประชาชนในชาติ        

เริ่มนับหนึ่งใหมในการใชชีวิต โดยใน 1 วันของสัปดาห เปนวันปฏิบัติธรรม ทํากิจกรรมรวมกับวัด     

โดยไมถือเปนวันหยุด และไมหักเงินเดือนและคาจางแตอยางใด164 

  11) ปญหาและอุปสรรคในทางกายภาพ หรือทางกายกรรม คือ ประชาชน       

สวนใหญในปจจุบันเขาวัดนอยมาก เม่ือเทียบกับสมัยกอน ดวยเหตุปจจัยหลายอยาง ประชาชนมองวา      

การเขาวัดฟงธรรม เปนเรื่องท่ีเสียเวลาโดยเปลาประโยชน ประชาชนสวนใหญในปจจุบันตางคนตางอยู        

ไมมีความเอ้ือเฟอตอกัน เนื่องจากชีวิตในปจจุบันตองทํามาหากินตัวเปนเกลียวเพ่ือปากทอง จึงไมมี

เวลาท่ีจะเขาวัดทําบุญ ดังนั้น การท่ีจะกลอมเกลาในหลักธรรมคําสอนตามหลักสาราณียธรรม 6          

จึงไมสามารถนํามาสอนใหเขาใจได คนจึงประพฤติตัวไมดี ไมเหมาะสม เพระไมมีหลักธรรม              

เปนแนวทางในการปฏิบัติ พระสังฆาธิการจึงไมมีโอกาส บรรยายธรรมใหประชาชนท่ีไมเขาวัดฟงได 

  การแกไข หนวยงานท่ีดูแลวัด หนวยงานท่ีดูแลประชาชน หนวยงานท่ีดูแล

นักเรียน นักศึกษา หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานทองถ่ินท่ีดูแลประชาชน เสนอตั้งงบประมาณ            

และจัดสรรเวลาใหขาราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พนักงานโรงงาน ใหทํากิจกรรมรวมกัน     

ในวัด โดยการปฏิบัติธรรม ฟงธรรม นั่งสมาธิ กิจกรรมรวมมือกวาดลานวัด เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา      

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน165 

 

 

163 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
164 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 
165 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
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  12) ปญหาและอุปสรรคของการสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ           

คือ การไมใหความรวมมือกับวัด ในการรวมกิจกรรมตางๆ เนื่องจาก ไมไดสนใจในหลักของพุทธศาสนา         

จึงไมนําไปปฏิบัติได ทําใหการประพฤติตัวไมเหมาะ ไมควร รังแกทํารายผูอ่ืนซ่ึงกันและกันโดยไมมี

เหตุผล เนื่องจากไมมีหลักธรรมประจําใจ ประชาชนสวนใหญติดวัตถุนิยม การเดินหางสรรพสินคา 

หรือทานขาวนอกบาน เปนสังคมท่ีแขงขันกัน ทําใหประชาชนไมหันมาเขาวัดทําบุญ ฟงธรรม          

พระสังฆาธิการไมสามารถบรรยายธรรมใหคนกลุมนี้ฟงได ดังนั้น จึงมีเหตุการณท่ีทํารายกันเกิดข้ึน 

เนื่องจากไมมีหลักธรรมประจําใจ ในการสรางความสามัคคีในสังคม 

  การแกไข หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ควรใหความสําคัญ             

มอบนโยบายใหระดับจังหวัด  อําเภอ ตําบล หมูบาน ชุมชน รวมถึงสถานศึกษา รวมจัดทํากิจกรรม      

รวมกัน จัดโครงการเพ่ือใหบุคลากรทุกภาคสวนเขารวมโครงการ โดยไมเสียคาใชจาย และไมหัก

เงินเดือนคาจางแตอยางใด โดยพระสังฆาธิการรวมดําเนินการท้ังในวัด และนอกสถานท่ี166 

  13) ปญหาและอุปสรรค คือ ผูนํา ผูบริหารของประเทศไมใหความสําคัญ           

ของพุทธศาสนา หนวยงานภาครัฐ โรงเรียนก็ไมใหความรวมมือในการปลูกฝงเยาวชนคนรุนใหม         

ใหมีหลักธรรมคําสอนเพ่ือนําไปสูความประพฤติตอกันท่ีดี พระสังฆาธิการไมสามารถท่ีจะไปเรียกรอง           

เพ่ือใหหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมในกิจกรรมวัดดังกลาวได จึงเปนปญหาและอุปสรรค           

ของพระสังฆาธิการในการชวยเสริมสรางความปรองดองใหกับประชาชนคนรุนใหมได 

  การแกไข ผูบริหารของประเทศ ควรทําเปนนโยบายกรณีเรงดวน นําคน   

เขาวัด และเปนนโยบายของชาติ เพ่ือคนในชาติเปนคนท่ีมีคุณภาพ167 

  14) ปญหาและอุปสรรค คือ พระสังฆาธิการไมสามารถทํางานเชิงรุกได 

เนื่องจากไมไดรับความรวมมือ และไมเห็นความสําคัญของการเขาวัดฟงธรรม  ทําใหความประพฤติ

ของเยาวชนรุนใหม เปนเด็กใจรอน ตีรันฟนแทงกันบอย เนื่องจากมีความใจรอน ไมมีหลักธรรม    

ประจําใจ ทําใหประพฤติในทางท่ีผิด หากผูใหญในหนวยงานภาครัฐ ไมใหความสนใจแลว พระสังฆาธิการ    

ก็ไมสามารถท่ีจะนําคนกลุมนี้ ใหมาฟงธรรมได 

  การแกไข ผูบริหารประเทศควรใหความสําคัญกับประชาชนคนในประเทศ        

และใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนา เพ่ือนําหลักธรรมคําสอนไปใชในชีวิตประจําวัน  และรวมกิจกรรม   

และปฏิบัติธรรมรวมกัน เชน การสวนมนตขามป การสวดมนตเปนพระราชกุศล เปนตน168 

 

 

 

 

 

166 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี,             

30 พฤศจิกายน 2562. 
167 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
168 สมัภาษณ นายรามธนะ วิจติรการ, นายกเทศมนตรีตาํบลบางหลวง จังหวัดปทุมธานี, 18 ตลุาคม 2562. 
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15) ปญหาและอุปสรรคของการเสริมสรางความปรองดองใหกับประชาชน       

ของพระสังฆาธิการ คือ การใหความรวมมือของทุกภาคสวน ทุกสวน ทุกฝายท่ีเก่ียวของ ตั้งแตผูบริหาร

จนถึงประชาชน เยาวชนคนรุนใหม ตองใหความสําคัญกับหลักธรรมคําสอน ท่ีจะตองนําไปประพฤติ

ปฏิบัติ หากไมใหความรวมมือ ทําใหเปนปญหาตอพระสังฆาธิการในการใหความรวมมือสงเสริมความ

สามัคคีความปรองดองได     

  การแกไข ผูมีอํานาจระดับสูง ควรใหความสําคัญ และมอบอํานาจใหหนวยงาน

สวนทองถ่ินรวมกับวัด โดยพระสังฆาธิการ รวมดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือนําหลักธรรมไปปฏิบัติ169  

  16) ปญหาและอุปสรรคของการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ        

ทุกฝายไมไดรวมมือกัน เนื่องจากผูนํา หรือผูบริหารไมไดความสําคัญในเรื่องนี้ บุคคลในครอบครัว                

ก็ไมไดปลูกฝงใหบุตรหลานเขาวัด ประชาชนทํางานนอกบานกันมากข้ึน ไมมีเวลาในการเขาวัดทําบุญ 

ดังนั้นการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการเปนเรื่องยาก  

  การแกไข ผูนํา ผูบริหารประเทศ ควรมอบนโยบายใหหนวยงานภาครัฐ         

ท่ีมีสวนเก่ียวของ รวมรณรงคในการเขาวัด เพ่ือปฏิบัติธรรม และรวมกิจกรรมรวมกัน เพ่ือสราง       

ความสามัคคีปรองดอง 170 

  17) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองอของพระสังฆาธิการ 

ประชาชนไมไดปลูกฝงใหบุตรหลานเขาวัด การศึกษาเขาถึงชุมชน ชนบทมากข้ึน ทําใหการเขาวัด                

ของประชาชนหางไปเรื่อย ๆ เนื่องจากเวลาเปนขอจํากัด การเขาวัดเปนเรื่องโบราณ ประกอบกับจิตใจ    

ของผูคนไมคิดเขาวัดความเจริญดานวัตถุเขาถึงทุกกลุม หางสรรพสินคา โรงหนัง มากข้ึน กลุมเยาวชน

หันไปทางวัตถุมากกวาการเขาวัด ดังนั้น ทําใหพระสังฆาธิการทํางานในการเสริมสรางความปรองดอง

ยากยิ่งข้ึน 

  การแกไข ผูมีอํานาจบริหารสูงสุด ควรใหความสําคัญกับคนในชาติใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมอบนโยบายใหหนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน บริหารจัดการรวมกับ

องคกรสวนทองถ่ิน รวมดําเนินการกับวัด โดยพระสังฆาธิการ เนื่องจากองคกรสวนทองถ่ินมีพลัง        

ในการจัดสรรประชาชน เขารวมกิจกรรมได 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
170 สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรเีพชร, รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
171 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
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  18) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ 

เนื่องจากเศรษฐกิจ เงินเฟอ คาเงินนอย ทุกคนตองตอสูในการทํางานเพ่ือตนเองและครอบครัว 

ประกอบกับความเจริญทางดานวัตถุมีมากข้ึน ประชาชนก็ทํางานมากข้ึน เพ่ือใหไดวัตถุนั้น               

มาครอบครอง เชน บาน รถ โทรศัพทมือถือ จึงทําใหทํางานหนักข้ึน ทําหามรุงหามคํ่า จึงทําใหไมมี

เวลา ไมมีเงิน ท่ีจะเขาวัดทําบุญฟงธรรม เปนตน 

  การแก ไข  พระสังฆาธิการมีบทบาทภารกิจในดานการเสริมสร าง            

ความปรองดอง แตไมมีอํานาจในการจัดสรรคน และงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง          

ความสามัคคี จึงขอใหหนวยงานภาครัฐ เสนอขอตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมรวมกับวัด          

เพ่ือเสริมสรางความปรองดองในหมูคณะ172 

  19) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ            

วัดไมมีงบประมาณในการดําเนินการสรางความปรองดอง ไมสามารถเขาถึงสื่อได คนในชุมชนทํางาน       

นอกบานกันมาก ไมมีเวลาเขาวัดฟงธรรม ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการฟงธรรม ยึดติดกับ     

ความเจริญดานวัตถุ ทําใหสังคมดานจิตใจเสื่อมถอยข้ึนทุกวัน พระสังฆาธิการก็ไมมีโอกาสไดสงเสริม      

ในการสรางความปรองดองมาก เนื่องจากทราบวาสวนหนึ่งไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

ในดานงบประมาณ มีโครงการให แตไมมีงบประมาณให วัดมีภาระมากอยูแลว ก็ไมสามารถเสริมสราง             

ความปรองดองไดเต็มท่ี  

  การแกไข พระสังฆาธิการ มีพลังในดานบุคลากรท่ีเปนพระภิกษุ สามารถ          

รวมบริหารจัดกิจกรรมได แตไมมีอํานาจในการจัดสรรคน ซ่ึงเปนเยาวชนของชาติ ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา ดังนั้น จึงใหหนวยงานภาครัฐเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ จัดสรรบุคคลท่ีเขารวมกิจกรรมได 173 

  20) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ       

การไดรับความรวมมือจากฝายตาง ๆ  ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาครัฐไมไดสงเสริม          

ในดานงบประมาณ ประชาชนไมไดใหความรวมมืออยางเต็มท่ี ดวยเหตุผลหลายประการ ในดานคา

ครองชีพ ไมสนใจในหลักธรรมคําสอน เยาวชนหันไปยึดติดกับวัตถุนิยม เปนตน 

  การแกไข การจัดกิจกรรมสรางพลังความดี หนวยงานภาครัฐตองให

ความสําคัญในการจัดสรรประชาชน บุคลากรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ใหเขารวมปลูกฝง           

ในกิจกรรมเสริมความดีโดยการนําหลักธรรมคําสอนมาปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
19 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
20 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรพัย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
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  21) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ        

วัดเปนศูนยกลางในดานจิตใจ ประชาชนคนไทย หากไมมีปญหาดานจิตใจก็ไมเขาฟงธรรม เม่ือมีทุกข           

จึงเห็นธรรม หากเขาวัดเพราะทุกขก็ไมมีเงินอีก ดังนั้น การเขาวัดฟงธรรมจึงเปนเรื่องรองลงมา                

เรื่องปากทองสําคัญกวา การเขาวัดตองใชเวลามานั่งฟง กับการเอาเวลานั้นไปทํางานเพ่ือหาเงินดีกวา 

  การแกไข ผูบริหารระดับประเทศ ควรใหความสําคัญกับประชาชนท่ีเปนคน        

ในชาติ เขารวมกิจกรรมปลูกฝงการกระทําความดี เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี และการใชชีวิตในสังคม             

อยางมีความสุขตลอดไป175 

  22) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ 

คือ การไดรับความสนใจจากประชาชน ประชาชนเขาวัดนอยในปจจุบัน เนื่องจากการตอสูเ พ่ือ       

ปากทองดีกวา ไปนั่งฟงธรรม ประกอบกับการใหความสําคัญกับหลักธรรมนอยมาก โดยสวนมาก       

ไปยึดติดกับวัตถุ ดังนั้น การเขาวัดเพ่ือฟงธรรม จึงไมเกิดข้ึน ซ่ึงหนวยงานภาครัฐก็ไมใหความสําคัญ     

ในเรื่องนี้ ทําใหพระสังฆาธิการทํางานเปนอุปสรรค 

  แกไข ผูมีอํานาจท้ังภาครัฐ รวมถึงหนวยงานสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

สถานศึกษา จัดสรรผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางพลังความดี ดวยการนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ      

ในชีวิตประจําวัน โดยการใหพระสังฆาธิการ เปนผูดําเนินการสอนและรวมทํากิจกรรมดวยหลักธรรม176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              
18 พฤศจิกายน 2562. 

22 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,           
30 ตุลาคม 2562. 

 
 
 
 



148 
 

ตารางท่ี 4.8 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ 
              หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม  
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 1. การบรรยายธรรมของพระสังฆาธิการไดบรรยายในสวน     
ของเมตตากายกรรมดวยทุกครั้ง ใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน 
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ไมทํารายซ่ึงกันและกัน การดํารงชีวิต    
ในประจําวัน หนําหลักธรรมมาเปนเครื่องมือในการกลอม
เกลาจิตใจ และมีจิตใจท่ีหวังประโยชนเก้ือกูลตอกัน อันจะ
เปน พ้ืนฐานใหสั งคมอยู กันดวยความสุขความสามัคคี          
ในปจจุบันปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความ
ปรองดองของพระสังฆาธิการ ดานสังคมเปลี่ยนไป ภาวะ
เศรษฐกิจ ประชาชนไมมีเงิน ประชาชนทํางานนอกบาน             
มากข้ึน ประชาชนไมมีเวลาเขาวัดท่ีจะฟงธรรมหรือจะมารวม
กิจกรรมกับพุทธศาสนิกชนดวยกัน ทําใหความผูกพันกับวัด 
ผูกพันกับพุทธศาสนิกชนดวยกันไมเกิด สวนคนรุนใหม       
หรือคนสวนมากในปจจุบันยึดติดความทันสมัย ไมไดแบงเวลา
ในการเขาวัด มีเวลาก็ไปทานขาวนอกบาน ไปเดินหาง         
พาครอบครัวไปเท่ียวพักผอนหยอนใจ ทําใหไมมีโอกาสเขาวัด
เพ่ือฟงธรรม เพ่ือทํากิจกรรมรวมสรางสามัคคี 
     วิธีการแกไข ผูนําประเทศ ผูบริหารระดับสูงของประเทศ        
ควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาเปนกรณีพิเศษ กรณีเรงดวน 
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือนําคนเขาวัด เพ่ือขัดเกลาจิตใจ       
ของคนในการสรางความสามัคคีปรองดอง ทํากิจกรรมรวมกัน
ท่ีวัด ไมวาจะเปนการบรรยายธรรม การทํากิจกรรมรวมกัน 
สวนโครงการท่ีดําเนินการไปแลว เชน การอบรมจริยธรรม
นักเรียน ขาราชการ ประชาชน การอบรมครูจริยศึกษา     
และโครงการอ่ืนๆ เปนตน ควรจัดสรรงบประมาณดําเนินการ
อยางตอเนื่องและจริงจัง โดยพระสังฆาธิการ พรอมท่ีจะ
ทํางานเชิงรุกในการปฏิบัติการทันที 
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ตารางท่ี 4.8 สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ  
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 2. ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง           
เพ่ือสังคมสันติสุข ของพระสังฆาธิการ เรื่องหลักๆ ก็คือ        
คนในปจจุบัน ไมนิยมหันหนาเขาวัด ไมนิยมฟงธรรม ท่ีสําคัญ
ไมนับถือศาสนา แคบงบอกวา นับถือศาสนาพุทธ แตการ
ปฏิบัติ ไม ได ทํา เ ม่ือคนไม มีศาสนาประจําใจ การสราง       
ความปรองดองด ว ยหลั ก ธรรม ก็ ทํ า ได ย าก  และ ใน
ชีวิตประจําวัน ดวยภาวะเศรษฐกิจ ท่ี ทุกคนตองตอสู            
เพ่ือปากทอง ดวยการหามรุงหามคํ่า เพ่ือใหไดเงินมาเลี้ยง
ครอบครัว จึงไมมีเวลา ไมเขาวัด ไมมีเงินทําบุญ  
     วิธีการแกไข ผูบริหารประเทศ ผูนําประเทศ หนวยงาน
ระดับกระทรวง กรม ทุกภาคสวนท่ีเ ก่ียวของ ควรให
ความสําคัญเปนกรณีพิเศษ โดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือนํา      
คนเขาวัด และมอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน          
แ ล ะ ใ ห ห น ว ย ง า น ทํ า ง า น ร ว ม กั บ วั ด  โ ด ย ม อ บ ใ ห                     
พระสังฆาธิการดําเนินการ ท้ังทํากิจกรรมและการบรรยาย
ธรรม เพ่ือใหขัดเกลาจิตใจ เขาใจถึงการกระทําความดี 
นําไปสูสังคมสันติสุขได 
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ตารางท่ี 4.8 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ 
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 3. ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง          
ของพระสังฆาธิการ คือ การไมใหความสําคัญดานพุทธศาสนา     
ของผูนําประเทศ ผูบริหารประเทศ ในการใชพุทธศาสนา       
ในการปลูกฝงเยาวชนคนรุนใหม ซ่ึงเปนอนาคตของชาติ       
ใหหลักธรรมคําสอน เพ่ือนําไปสูการประพฤติ ดีตอ กัน           
ไม ขั ดแย ง กัน  ไม ใ ช กํ าลั ง กัน  ให ใ ช เหตุ ผลมา คุย กัน              
แลวตัดสินใจวาอะไรถูกตอง ซ่ึงดวยบทบาทและภารกิจ      
พระสังฆาธิการไมสามารถท่ีจะไปเรียกรองใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ มาใหความสําคัญในดานนี้ 
หนวยงานสวนทองถ่ินมีงบประมาณจํากัดในการจัดงาน     
ตามประเพณี เพ่ือเสริมสรางความปรองดอง แตก็มีกิจกรรม    
ท่ีปฏิบัติกันอยูเปนประจําทุกป 
     วิธีการแกไข ผูบริหารประเทศ ผูนําประเทศ ผูบริหาร
ระดับสู งของหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงาน ควรให
ความสําคัญกับเยาวชนคนรุนใหม ท่ีเปนอนาคตของชาติ      
โดยการปลูกฝงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 
บรรจุในวิชาเรียน  เริ่มต้ังแตสถานศึกษาตั้งแตอนุบาล       
จนถึงทุกระดับชั้น เปนการปลูกฝงท่ีถาวรตลอดไป  
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ตารางท่ี 4.8 สรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ  
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 4. ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง           
เพ่ือสังคมสันติสุข ของพระสังฆาธิการ ประชาชนไมไดปลูกฝง
ใหบุตรหลานเขาวัด การศึกษาเขาถึงชุมชนมากข้ึน ทําให      
การเขาวัดของเยาวชนคนรุนใหมหางไปเรื่อยๆ ดวยถูกจํากัด
ดวยเวลาประกอบกับการเขาวัดของคนรุนใหมเปนเรื่อง
โบราณ เยาวชนจึงไมสนใจการเขาวัด การยึดติดดานวัตถุ 
ความทันสมัย คือ การใชเวลากับการไปเดินหางสรรพสินคา 
โรงหนัง มากข้ึน และสวนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจ ทุกคน       
ตองตอสูในการทํางาน เพ่ือตนเองและครอบครัว ตองทํางาน
หามรุงหามคํ่า จึงไมมีเวลาในการเขาวัดฟงธรรม ทําใหจิตใจ
คน เสื่ อมถอย ข้ึน ทุ กวั น  เป น เหตุ ใ ห ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง              
ความปรองดองของพระสังฆาธิการ ทําไดยาก และวัดไมมี
อํานาจในการนําคนเขาวัด  
     วิธีการแกไข ผู มี อํานาจสูงสุดของประเทศ ควรให
ความสําคัญกับคนในชาติใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหความสําคัญ     
ในดานพุทธศาสนา โดยการปลูกฝงดานศีลธรรม โดยมอบให
หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยงาน
สวนทองถ่ิน บริหารจัดการรวมกับวัด ซ่ึงพระสังฆาธิการ        
มีพลัง ดานบุคลากรท่ีเปนพระภิกษุรวมดําเนินกิจกรรม        
ในการบรรยายธรรม และทํากิจกรรมรวมกันได สวนกิจกรรม            
ท่ีดําเนินการอยู ขอใหดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,18 
19,20 
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ตารางท่ี 4.8 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ  
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 5. ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง          
ของพระสั งฆาธิ การ  วั ด เป น ศูนย กลาง ในด านจิต ใจ              
ของประชาชน แตปจจุบันคนเขาวัดนอยมาก ดวยภาวะ
เศรษฐกิจ จะตองทํางานหามรุงหามคํ่า ดวยการตอสูเพ่ือ    
ปากทอง ดีกวาไปนั่งฟงธรรม ประกอบกับการยึดติดดานวัตถุ 
การเขาวัดฟงธรรม จึงเปนเรื่องไมสําคัญ  
     วิธีการแกไข ผูบริหารระดับประเทศ ผูมีอํานาจท้ังภาครัฐ 
และ หนวยงานสวนทองถ่ิน สถานศึกษา ภาคเอกชน จัดสรร
ผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางพลังความดี โดยการนําหลักธรรม
คําสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยการใหพระสังฆาธิการ 
เปนผูดําเนินการสอนและรวมทํากิจกรรมดวยหลักธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,22 
 

 

 

สรุป  ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

มีวิธีการแกไขอยางไรบาง 

ขอดี สถาบันพุทธศาสนา เปนสถาบันหลักท่ีสําคัญของสังคมไทย มีหลักธรรมคําสอน        

ท่ีมีคุณคายิ่งท่ีมีพระสังฆาธิการ ท่ีเปนพระสงฆเปนผูนําในการเผยแผในหลักธรรมคําสอน หากนําไป

ดํารงชีวิตประจําวัน จะมีประโยชนอยางมากมายมหาศาล โดยเฉพาะดานกายกาย เปนเรื่องเนน        

ในเรื่องการสามัคคีปรองดอง คือการปฏิบัติตัวท่ีเอ้ือเฟอตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน            

การไมทํารายรังแกผูอ่ืน โดยการนําหลักธรรมคําสอนมากลอมเกลาจิตใจใหคิดแลวนําไปปฏิบัติในทางท่ี

ดี และจะทําใหมีจิตใจท่ีนําไปสูการหวังประโยชนเก้ือกูลตอกัน อันจะเปนพ้ืนฐานใหสังคมอยูดวยกัน

ดวยความสุขสามัคคี  
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ปญหา ปญหาในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขของพระสังฆาธิการ 

ปญหามาจากหลายปจจัย เชน ในดานสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สวนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจ            

คนรุนใหมยึดติดกับวัตถุความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม ไมนิยมเขาวัดฟงธรรม วัดเปนเรื่อง

โบราณไมทันสมัย ทําใหจิตใจคนโหดเหี้ยมมากข้ึน ทะเลาะเบาะแวง ฆาขมขืน ตีรันฟนแทง จนเปน

เรื่องสนุก เพราะขาดหลักธรรมในดานหลักสาราณียธรรม 6 ดานกายกรรม ประกอบกับในชีวิตประจําวัน       

คนตองทํางานนอกบาน และทํางานหนักข้ึน ทํางานหามรุงหามคํ่า เพ่ือนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว              

จึงไมมีเวลาเขาวัด คนจึงหางวัดไปเรื่อยๆ จนไมเขาวัด ความผูกพันกับพุทธศาสนาก็ไมเกิดข้ึน            

พอมีเวลาวาง คนก็ไปทานขาวนอกบานไปเดินหาง วัดหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงเปนสําคัญทางพุทธศาสนา 

เพ่ือใหหยุดเพ่ือเขาวัด แตกลับไปพาครอบครัวไปเท่ียวพักผอนหยอนใจตางจังหวัด พาไปดูหนังฟงเพลง 

เปนตน จึงทําใหเกิดปญหาในการรูจักกัน และทํางานเปนทีมไมได ขาดความเอ้ือเฟอตอกัน จึงทําให    

คนมีไมศีลธรรม จึงทําใหคนเห็นแกตัว จิตใจคับแคบ 

ขอเสนอแนะ ผูนํา ผูบริหารประเทศ ผูมีอํานาจ ควรใหความสําคัญกับเยาวชนคนรุนใหม           

ท่ีเปนอนาคตของชาติ เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีนําไปใช            

ในชีวิตประจําวันโดยการปลูกฝงใหมีการเรียนตั้งแตอนุบาล จนจบการศึกษา โดยการบรรจุหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา เปนวิชาเรียนท่ีเปนวิชาบังคับดวย และในชั่วโมงเรียนใน 1 สัปดาห ควรใหมี     

การทํากิจกรรมกับวัด เรียนรูการทํางานเปนทีม และเพ่ือเปนการสรางความสามัคคีปรองดอง              

ในหมูคณะ โดยมอบหมายใหหนวยงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หนวยงานสวนทองถ่ิน              

เปนผูดําเนินการรวมกับวัด โดยพระสังฆาธิการมีทีมงานท่ีเปนพระสงฆรวมดําเนินการ และขอความรวมมือ

กับภาคเอกชน ใหรวมกิจกรรมทางธรรมดวย โดยภาครัฐจะตองจัดสรรเงินงบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรมทางพุทธศาสนาดวย สวนกิจกรรมท่ีหนวยงานภาครัฐ ไดดําเนินการไปแลวนั้น เชน การอบรม

จริยธรรมนักเรียน ขาราชการ และประชาชน, การอบรมครูจริยศึกษา และการสงเสริมหนวยเผยแพร

ศีลธรรม ขอใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องพระสังฆาธิการ และพระสงฆพรอม                

ปฏิบัติการในหนาท่ีเชิงรุกอยางเต็มท่ี เพ่ือคุณภาพชีวิตของเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติและคนไทย

ของชาติอยางยั่งยืน 
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4. ดานสาธารณโภคี 

 พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข        

โดยนําหลักธรรมคําสอนการใหมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความสามัคคีอยางไรบาง 

  1) พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการปฏิบัติในแนวทางนี้อยางเขมแข็ง               

มีการแบงปน เชน แจกทุนการศึกษาทุกระดับ เรียนดี แตยากจน มีการเยี่ยมผูปวย และผูชรา            

ในโครงการแจกธรรมแจกทาน สําหรับวัดเขียนเขตมีโครงการขาวกนบาตรสําหรับนักเรียน และปฏิบัติ     

เปนประจําทุกวัน177 

  2) พระสังฆาธิการ ไดนําปฏิบัติตามภารกิจของสงฆ โดยนําหลักธรรม         

คําสอนใหมีการแบงปนในสังคม ในสวนของทางวัด แจกทุนการศึกษาทุกระดับ เรียนดี แตยากจน       

ไดชวยเหลือผูยากไร และชวยเหลือประชาชนในชุมชน โดยการแบงปนของกินของใชท่ีเหลือจากการ    

ใสบาตร นําสิ่งของไปแจกเด็กในถ่ินทุรกันดาร เปนตน178 

  3)  พระสังฆาธิการสรางความสามัคคี โดยการสอนใหรูจักเสียสละตามกําลัง      

ตามฐานะโดยสมควร ในสวนของทางวัด แจกทุนการศึกษาทุกระดับ เรียนดี แตยากจน ชวยเหลือผูอ่ืน         

ท่ีไดรับความเดือดรอน ตองการความชวยเหลือ หรือเม่ือมีกิจกรรมภายในชุมชน ภายในวัด ก็ใหความ

รวมมือ179 

  4) พระสังฆาธิการ มีการเสียสละสวนตน เพ่ือให เ กิดประโยชนสุข               

แกสวนรวม โดยการแจกทุนการศึกษาทุกระดับ เรียนดี แตยากจน เปนประจําทุกป  และมีการแบงปน

ของท่ีเหลือจากการรับบาตร โดยแจกใหชาวบานท่ียากจน และนําไปแจกเด็กๆ ในโรงเรียนท่ีหางไกล

ความเจริญ180  

  5) พระสังฆาธิการ สอนหลักธรรมในการแบงปนซ่ึงกันและกัน คือสอน        

ในหลักธรรม ใหมีการแบงปน เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน และทําเปนตัวอยางใหเห็น181 

  6)  พระสังฆาธิการ สอนดานการแบงปน เสียสละตามกําลังพอสมควร 

เอ้ือเฟอเพ่ือนบาน เพ่ือสังคมจะไดสันติสุข เราเอ้ือเฟอกับเขา ตอไปเขาก็เอ้ือเฟอกับเราดวยเชนกัน182 

 

 

 

 

 

 

177 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
178 สัมภาษณ พระครสูุจิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
179 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 
180 สมัภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 
181 สมัภาษณ พระมหาจุมพล จิตตฺพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตุลาคม 2562. 
182 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
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   7) พระสังฆาธิการ สอนใหมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน และทําเปนตัวอยาง 

มีขาวกนบาตรเหลือก็แบงใหคนยากคนจน เอามากิน เอาไปใช การชวยเหลือชุมชนเล็กๆ นอย           

ตามกําลัง ใหเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน ไมมีเงินก็ชวยแรงไป ก็จะไดความรูสึกดีๆ กลับมาก เปนความรัก

ความสามัคคี183 

  8) สอนในหลักธรรม ใหมีการแบงปน เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิด   

ความรักความผูกพัน ปรึกษาหารือกันเม่ือมีปญหา และมีความสามัคคีปรองดอง184 

  9) สอนในหลักธรรมคําสอน ใหมีการแบงปน ใหมีกิจกรรมรวมกัน จะทําให

มีความผูกพัน เขาใจกัน เห็นใจกัน เกิดความรักความสามัคคี185 

  10) ตามหลักธรรมคําสอนใหมีการแบงกัน พระสังฆาธิการไดสอนทุกครั้ง          

และทําใหเห็นทุกครั้ง โดยการแบงขาวกนบาตร อาหารหวานคาว แบงกันไป และมารวมกินขาว

ดวยกัน เม่ือพบปะกันก็มีความผูกพัน รูจักกัน แบงปนกันคนละนิดคนละหนอย ทําใหมีความสามัคคี

จากการมาวัด ดวยการกินขาวหมอเดียวกัน186 

  11) พระสังฆาธิการไดนําหลักธรรมคําสอน เปนแนวทางในการปฏิบัติ     

และทําใหดูเปนตัวอยาง โดยการแบงปนของท่ีรับบาตรมาแลวนําไปใหคนยากคนจน และแมครัว แมชี

ท่ีวัด โดยแบงปนกันคนละนิดละหนอย ทําใหผูกพัน รวมกิจกรรมดวยกัน ทําใหเกิดความสามัคคี187 

  12) พระสังฆาธิการ สอนใหแบงปนและทําเปนตัวอยางท่ีดีเพ่ือใหนําไป

ปฏิบัติ โดยการนําสิ่งของท่ีคนนํามาถวาย นํามาทําบุญ ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก ก็นําไปแจกเด็กนักเรียน 

แจกผูท่ียากไรในชุมชน และเชิญชวนใหบริจาคทรัพยเล็กๆ นอยๆ ใหกับโรงพยาบาลตางๆ เปนตน188 

   13) มีการสอนธรรมะในขอการแบงปน คือ สาธารณโภคี และทําเปน

ตัวอยางใหประชาชนในชุมชนเห็นเปนตัวอยาง โดยการบริจาคทรัพยสิน สวนตัว ขาวของเครื่องใช        

ท่ีเหลือๆ นํามาบริจาคใหกับประชาชนท่ียากจน ยากไร เพ่ือใหมีกิน ของทีใหก็ไดใช189 

  14) พระสังฆาธิการ อธิบายหลักธรรมคําสอนในดานการแบงปนสิ่งของ

เล็กๆ นอยๆ เพ่ือสวนรวม ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน ใหน้ําใจซ่ึงกันและกัน ชวยแรงกันคนละนิด     

คนละหนอย สุดทายก็เกิดความสามัคคีซ่ึงกันและกัน190 

  
 

 

183 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
184 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 
185 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
186 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 
187 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
188 สมัภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศริิ, ผูอํานวยการสาํนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจกิายน 2562. 
189 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
190 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จังหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562. 
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                           15) การถายทอดหลักธรรมคําสอนในดานการแบงปน พระสังฆาธิการ         

จะมีการทําตัวอยางใหเห็น เชน ทําความสะอาดในวัดและชุมชนในละแวกเดียวกัน ชวยกันท้ังพระภิกษุ 

เณร และชาวบาน ซ่ึงเปนการแบงปนกันดวยน้ําใจ ในท่ีสุดเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน นําไปสู                

การสรางความสามัคคีซ่ึงกันและกัน191 

  16) ตามหลักธรรมคําสอน มีการสอนใหมีการแบงปน เชน การมีน้ําใจ      

ตอกัน ก็ถือวาแบงปนกัน ใหทานบริจาคเล็กๆ นอยๆ ก็ถือวา แบงปน พระสังฆาธิการจะทําใหเห็น      

โดยการไปเยี่ยมผูปวยในชุมชนและละแวกใกลเคียง แสดงใหถึงน้ําใจท่ีมีตอพุทธศาสนิกชนคนไทย

ดวยกัน โดยไมแบงคนจนคนรวย ตอไปก็จะสรางความสามัคคีในชุมชนได192 

  17) พระสังฆาธิการมีการสอนหลักธรรม ในการแบงปน โดยให มี                 

การเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน ในเบื้องตนเริ่มตนท่ีครอบครัวกอน ตอมาในชุมชน เชน ชวยกันเก็บ

กวาดสถานท่ีในชุมชนใหสะอาด รวมกิจกรรมดวยกัน มีน้ําใจตอกัน เกิดการแบงปนกัน นําไปสู       

ความสามัคคี193 

  18) พระสังฆาธิการ มีการนําหลักธรรมคําสอนในสวนของสาราณียธรรม 6 

ประการ โดยการใหมีการเอ้ือเฟอ แบงปน รวมกิจกรรมดวยกันเล็กๆ นอย ๆ ไมมีเงินก็ใหน้ําใจชวย

แรงงาน    ท่ีพอทําให เชน จิตอาสาในการชวยแรง ไดรวมกิจกรรมดวยกัน โครงการวัดประชารัฐ สราง

สุข ทํากิจกรรมดวยกัน ทานขาวดวยกัน รูจักกัน ทําใหมีความสามัคคีตอกัน194 

  19) พระสังฆาธิการ มีการนําหลักธรรมคําสอนในดานสาธารณโภคี คือ      

การแบงปน การแบงปนดวยน้ําใจ ดวยแรงงาน ดวยการรวมมือทํากิจกรรมรวมกัน รวมบริจาค

ชวยเหลือผูยากไรใหเสื้อผาเพ่ือสวมใส เปนตน195 

  20) พระสังฆาธิการ สอนใหแบงปนซ่ึงกันและกัน ขาวกนบาตรนําไปให    

คนจน คนยากไร แบงปนขาวของเครื่องใช ท่ีพอจะใหไดก็นําไปบริจาค คนท่ีประสบน้ําทวม ไฟไหม 

เปนตน ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการทํากิจกรรมความรวมมือซ่ึงกันและกัน ทําให           

พบปะกัน รูจักกัน เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และชุมชน196 

 

 

 

 

 

 

191 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
192 สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรเีพชร, รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
193 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
194 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
195 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
196 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
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  21) พระสังฆาธิการ สอนใหนําหลักธรรมคําสอนดานสาธารณโภคี             

และไดทําเปนตัวอยางใหเห็น ใหมีน้ําใจในการแบงปนซ่ึงกันและกัน ไปเยี่ยมผูปวยในชุมชน               

นําของเล็กๆ นอยๆ ไปเยี่ยม แสดงถึงความมีน้ําใจซ่ึงกันและกัน เขารวมโครงการจิตอาสารวมมือกัน

พัฒนาวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ไดทํากิจกรรมรวมกันบอยๆ ทําใหเกิดความสามัคคีข้ึน197 

  22) พระสังฆาธิการ ทําใหเห็นเปนตัวอยางในการแบงปน นอกเหนือ       

จากหลักธรรมคําสอนท่ีสอนในวันพระทุกครั้ง เชน นําของท่ีประชาชนทําบุญ ไปแจกเด็กนักเรียน     

แจกคนยากคนจน แบงปนกันกินกันใช มีน้ําใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทํากิจกรรมรวมกัน ชวยกัน

บอยๆ ก็เกิดความสามัคคีในหมูคณะ ชุมชน สังคม ประเทศชาติตอไป198 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 

 
197 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              

18 พฤศจิกายน 2562. 
198 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,           

30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.9 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ 
                  หลักสาราณียธรรม 6 ดานสาธารณโภคี 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. 

พระสังฆาธิการ ได เสริมสรางความปรองดองในชุมชน         
ดวยการนําหลักธรรมคําสอนในดานสาธารณโภคี ใหมี        
การแบงปนซ่ึงกันและกัน ใหแกพุทธศาสนิกชนท่ีมาวัด และ
บรรยายนอกสถานท่ีท่ีไดรับการนิมนต ซ่ึงการแบงปนทําให
รู จั ก กัน มี มิตรไมตรีตอ กัน ทําให เ กิดความผูก พัน กัน             
ในหมูคณะ และไดทําเปนตัวอยางท่ีดีใหเห็น โดยนําเอา
ภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
เชน แจกทุนการศึกษาทุกระดับ ท่ีเรียนดี แตขาดทุนทรัพย 
หรือยากจน มีการเยี่ยมผูปวย และผูชรา ในโครงการ         
แจกธรรมแจกทาน และขาวกนบาตรสําหรับนักเรียน          
และแจกของท่ีเหลือจากการรับบาตร แจกชาวบานท่ียากจน 
เปนตน ซ่ึงทํากันเปนประจําทุกๆ ป การสอนใหมีการแบงปน 
เอ้ือเฟอเพ่ือนบาน เราเอ้ือเฟอเขา เขาก็เอ้ือเฟอเราทําให     
เกิดการผูกมิตรกัน ผลท่ีตามมาก็คือการไดรับความรูสึกท่ีดี 
เปนมิตรกัน มีความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

 

ตามหลักธรรมคําสอนดานสาธารณโภคี ใหมีการแบงปนกัน    
ท่ีพระสังฆาธิการ ไดนํามาบรรยาย และทําใหดูเปนตัวอยาง    
ท่ีดี โดยการาแจกทุนการศึกษาใหเด็กท่ีเรียนดี แตขาดทุน
ทรัพย หรือยากจน แบงปนขาวกนบาตร อาหารหวานคาว 
แบง กันกินและให ทุกคนมารวมกินขาวดวยกัน ทําให          
พบปะกัน รูจักกัน แบงปนคนละนิดคนละหนอย ทําให       
เกิดความสามัคคีกัน ท่ีผลมาจากการมาวัด ชวยเก็บกวาดลาง
จานกัน ชวยกันคนละไม คนละมือ งานทุกอยางก็เสร็จ       
สวนของท่ีพุทธศาสนิกชน นํามาถวาย พระสงฆ เณร ใชบาง 
แบงปนบาง ถือวา เปนการแบงปนเอ้ือเฟอ เพ่ือใหเกิดความ
สามัคคีปรองดอง เปนการปลูกฝง และการสอนหลักธรรม 
และนําไปปฏิบัติ ทําทุกวัน ๆ จากกลุมเล็กๆ ตอไปก็จะเปน
กลุมใหญ ๆ สังคม และประเทศชาติตอไป 
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       1,2,3 
       4,5,6 
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     8,9,10 
     11,12 
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ตารางท่ี 4.9 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ  
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 หนวยงานสวนทองถ่ิน และผูนําสวนทองถ่ิน ผูใหญบาน และ
กํานัน ท่ีใหความรวมมือกับวัดมากท่ีสุด ในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ  พระสังฆาธิการมีการนําหลักธรรมคําสอน    
ของพระพุทธเจา ในดานสาธารณโภคี และปฏิบัติใหเห็น       
คือ การเอ้ือเฟอแบงปน เปนการแบงปนของเล็กๆ นอยๆ     
เพ่ือสวนรวม ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน เปนมิตรตอกัน     
ใหน้ําใจซ่ึงกันและกัน ชวยแรงกันกินเสร็จ ก็ชวยกันลางจาน 
ชวยคนละนิดละหนอยก็เสร็จ ทําใหรูจักกันสวนพระสังฆาธิ
การ ฉันขาวเสร็จ และสวนท่ีไมไดฉัน ฉันไมหมด ก็ใหญาติโยม
นําไปกินได เปนการบรรยายธรรมพรอมกับปฏิบัติใหเห็น       
เ พ่ือเปนแบบอยา ง ท่ี ดี  พุทธศาสนิกชนไดนํ า ไป ใช ใน
ชีวิตประจําวันได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

    13,14 
    15,16 
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ตารางท่ี 4.9 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ  
                 หลักสาราณียธรรม 6 ดานสาธารณโภคี (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

4. พระสังฆาธิการ มีการสอนดานการแบงปน ซ่ึงเปนหลักธรรม
ดานสาธารณโภคี ของหลักสาราณียธรรม 6 การท่ีไดเขาวัด     
ฟงธรรมบอยๆ เนื่องจากเปนพุทธศาสนิกชน ท่ีสนใจในเรื่อง
หลักธรรม แลวนําเอาไปปฏิบัติประจําวัน ซ่ึงพระสังฆาธิการ    
ไดแนะนําหลักธรรมนี้ นําไปปฏิบัติกับบุคคลในครอบครัวกอน 
ตอมา กับ เ พ่ือนบ าน  ในชุมชน ในสั งคม การแบ งปน            
การเอ้ือเฟอตอกัน รวมทํากิจกรรมดวยกัน พบปะ รูจักกัน  
รวมมือรวมใจทําใหหมูบาน ชุมชนสะอาด ก็ไดรูจักกัน ทําให
รูสึกดีตอกัน เปนมิตรกัน การเอ้ือเฟอรวมถึง การเปนจิตอาสา
ชวยงานตางๆ ลงแรงรวมกิจกรรม ไมมีเงินก็ชวยแรง ก็ไดมิตร 
เชน โครงการวัดประชารัฐสรางสุข ไดรวมกิจกรรมกัน กินขาว
ดวยกัน นั่งคุยกัน ชวยเก็บกวาด ก็ไดเพ่ือนแลว โดยไมตอง
ลงทุน สวนพระสังฆาธิการท่ีปฏิบัติใหญาติโยมไดเห็น แบงปน
ขาวกนบาตร ใหคนจน คนชรา ผูยากไร หรือผู ท่ีตองการ    
นําไปกินท่ีบานก็ได บริจาคขาวของเครื่องใชกับคนท่ีประสบ
ภัยน้ําทวม ไฟไหม นําของท่ีพุทธศาสนิกชนนํามาถวาย     
และรวมทําบุญ ก็นําไปแจกเด็กๆ ในวันเด็กท่ีชุมชน โรงเรียน 
หรือคนยากคนจนเปนตน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว พุทธศาสนิกชน 
และภาคเอกชนไดสงพนักงาน เขารวมกิจกรรมดวย อันจะ
นําไปสูความรักความสามัคคีและเปน     การสรางความ
สามัคคีปรองดองในหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตอไป 
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สรุป พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข              

โดยนําหลักธรรมคําสอนการใหมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความสามัคคีอยางไรบาง 
 

    ขอดี หลักธรรมคําสอนดานสาราณียธรรม 6 เปนหลักธรรมท่ีสอนใหพุทธศาสนิกชน       

ทําความดีในการเอ้ือเฟอแบงปน ท่ีจะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง โดยพระสังฆาธิการ ไดเสริมสราง

ความปรองดองดวยการนําหลักธรรมคําสอนดังกลาว มาสอนใหพุทธศาสนิกชน นําไปปฏิบัติ             

ในชีวิตประจําวัน โดยการบรรยายในวัด และนอกสถานท่ีท่ีไดรับการนิมนต การเอ้ือเฟอแบงปนกัน     

คนละเล็กละนอย ตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความรักความสามัคคี เปนมิตรไมตรีตอกัน การเอ้ือเฟอ

แบงปนนี้ ไมมีเงิน ไมมีทรัพยสมบัติก็แบงปนได เปนการรวมถึงการชวยดวยน้ําใจการเปนจิตอาสา    

ชวยลงแรง ทํากิจกรรมรวมกัน ก็ไดรูจักกัน พบปะกัน พูดคุยกัน เม่ือไดรูจักกัน ก็เกิดความรูสึกท่ีดี      

ตอกัน ตอไปก็เปนมิตรกันแลว การมีน้ําใจเปนเรื่องท่ีสรางมิตรตามหลักสาธารณโภคี การแบงปน          

ท่ีพระสังฆาธิการ ไดปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยาง คือ การนําภารกิจของคณะสงฆมาปฏิบัติ คือ            

การบริจาคทุนทรัพยใหกับเด็กนักเรียน ท่ีเรียนดี แตขาดทุนทรัพย หรือยากจน เพ่ือเปนทุนการศึกษา 

ซ่ึงถือปฏิบัติเปนประจําทุกๆ ป การไปเยี่ยมผูปวยในชุมชน คนชรา นําของท่ีพุทธศาสนิกชนมาถวาย 

ไปมอบใหเพ่ือการแบงปน โครงการขาวกนบาตรสําหรับเด็กนักเรียน โครงการแจกธรรมแจกทาน       

เปนตน ดังนั้น การเอ้ือเฟอแบงปนตางๆ เล็กๆ นอยๆ ลวนแตสรางมิตร ซ่ึงพระสังฆาธิการไดบรรยาย

ธรรม และทําตัวอยางท่ีดีใหเห็น พุทธศานิกชน และเยาวชนคนรุนใหม สามารถนําไปปฏิบัติ              

ในชีวิตประจําวัน เปนการสรางมิตร และนําไปสูการสรางความสามัคคีปรองดองในคณะ ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติตอไปได 
 

ปญหา ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ในแตละครอบครัวทํางานนอกบานมากข้ึน ทํางานหามรุง       

หามคํ่า เพ่ือนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว เพ่ือการศึกษาของลูกๆ และภาระอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีจําเปน

สําหรับชีวิต ดังนั้น การท่ีจะมาฟงธรรมก็ไมมีเวลา การท่ีจะนําหลักธรรมคําสอนดานสาธารณโภคี      

การเอ้ือเฟอแบงปน ท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน ก็ไมมีท่ีจะแบงปน เพราะใชจายในบานก็ไมพอ       

การท่ีจะลงแรงชวยงานในชุมชน ก็ไมมีเวลา เนื่องจากตองทํางานหามรุงหามคํ่า แทบไมมีวันหยุด      

เม่ือมีวันหยุดก็เหนื่อยแลวก็ไมสามารถแสดงความมีน้ําใจในการไปชวยลงแรงเหลือเล็กๆ นอยๆ          

ในชุมชนได จําเปนตองเปนคนท่ีเห็นแกตัว ดังนั้น ชีวิตแตละครอบครัวไมมีโอกาสท่ีไดพูดคุยกับ         

คนในชุมชน คนในครอบครัวก็แทบไมไดคุยเพราะสมาชิกทุกคนตองออกไปทํางานนอกบานแตเชา 

วันหยุดท่ีเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนา ก็ไมมีโอกาสมาฟงธรรม ดังนั้น จึงไมไดรับการขัดเกลาจิตใจ    

จึงทําใหสังคมมีความเห็นแกตัวไมมีความสามัคคี 
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ขอเสนอแนะ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานสวนทองถ่ิน สถานศึกษาท่ีใกลวัด ภาคเอกชน      

ควรใหความรวมมือ กับวัด รวมกันจัดกิจกรรมสันทนาการ ท่ีมีการบรรยายธรรม และรวมกิจกรรม     

ในการเอ้ือเฟอแบงปน โดยใหมารวมพัฒนาวัด เชน กวาดใบไมในวัด กวาดขยะในศาลา ตัดแตง         

ก่ิงตนไม เปนตน มีการเลี้ยงอาหารกัน กินดวยกัน นั่งคุยดวยกัน เดือนละ 1 ครั้ง โดยไมถือเปนวันหยุด 

แตเปนวันสาธารณโภคี เพ่ือปลูกฝงใหประชาชนไดรวมกิจกรรมทําประโยชนใหกับวัด บําเพ็ญ

สาธารณประโยชนใหกับวัด ทําใหมีความรูสึกวา วัดเปนของชุมชน ตองรวมกันในการพัฒนาวัด          

จะทําใหเกิดความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ และนําไปสูสังคม และประเทศชาติตอไป 

5. ดานสีลสามัญญตา  

 การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด

ปทุมธานี มีการสอนใหการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ เพ่ือนําไปสู              

การสรางความสามัคคีในหมูคณะอยางไรบาง 

  1) การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ในดานสีลสามัญญตา มีการสอนอยูเปนประจํา ใหประพฤติในกฎ ระเบียบ หรือวินัย

ตางๆ ท้ังของทางราชการ ในการประพฤติตนตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน เชน ปฏิบัติตามกฎจราจร 

และตามหลักธรรมคําสอน คือ ประพฤติตนในสิ่งท่ีดีงาม ไมทําใหขัดของหมองใจตอผูอ่ืน หนักนิดเบา

หนอยก็ใหอภัยกัน เพ่ือจะนําไปสูความปรองดองในหมูคณะ199 

  2) การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ      

ในดานสีลสามัญญตา ตามภารกิจของสงฆมีการนําหลักธรรมคําสอน ปลูกฝงใหประชาชนใหปฏิบัติ   

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ ท้ังทางโลก และทางธรรม โดยการไมทําผิดกฎระเบียบ    

หรือเอาเปรียบผูอ่ืน จะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือนําไปสูการสรางความสามัคคีในหมูคณะ200 

  3) มีการชี้แจงบอกกลาวในเวลามีกิจกรรมในชุมชน หรือท่ีวัด ท่ีโรงเรียน           

ติดปายตามสถานท่ีตางๆ ภายในชุมชน เพ่ือใหทุกทราบและปฏิบัติตาม เม่ือไมมีการขัดแยงกัน          

ผลท่ีตามมา ก็จะทําใหมีความสามัคคีในหมูคณะ201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199  สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
200  สัมภาษณ พระครูสุจิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
201  สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 
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  4) การเสริมสรางความปรองดอง โดยพระสังฆาธิการ มีการสอนใหปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ ในทางโลกใหปฏิบัติตามกฏหมายในสิ่งท่ีถูกตอง หลีกเลี่ยง

ความขัดแยง หลีกเลี่ยงการทําผิดกฎหมาย ในทางธรรมก็ใหนําเอาหลักธรรมคําสอนขององคสัมมา   

สัมพุทธเจามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไมประพฤติผิดจากหลักธรรมคําสอน ประพฤติสุจริตในสิ่งท่ีดี

งามอยางสมํ่าเสมอ ประพฤติตนอยางมีระเบียบวินัย ไมประพฤติตนในทางแตกแยก จนเปนท่ีขัดของ

หมองใจตอผูอ่ืน หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ202 

  5) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอน ใหปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ใหอยูในศีลในธรรม รักษาวินัยตางๆ ใหเคารพกฎหมายบานเมือง เพ่ือเปนการย้ําเตือนให

ประชาชนตระหนักรูและรับผิดชอบในการกระทํา จะเปนการสรางวินัย ท่ีนําไปสูความสามัคคี

ปรองดองในสังคมได203 

  6) พระสังฆาธิการ ไดสอนใหเคารพกฎหมายบานเมือง กฎระเบียบท่ีกําหนด

ไว รักษาศีล 5 ขอบังคับในชุมชน ไมเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ประพฤติตัวอยูในกฎเกณฑ จะนําไปสู

ความสามัคคีปรองดอง204 

  7) พระสังฆาธิการ สอนใหเคารพกฎหมายบานเมือง เหมือนกับการรักษาศีล 5 

ดวยการประพฤติท่ีดีงาม ประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัย หากทําไดดังกลาว ความสามัคคีก็เกิดข้ึน          

ในสังคมได205  

  8) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมคําสอนในการเคารพกฎ กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ ใหประพฤติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม เหมือนกับการรักษาศีล 5 เม่ือประชาชน    

ทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะนําไปสูความสามัคคีปรองดองได206 

  9) พระสังฆาธิการ ไดสอนใหรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมายบานเมือง 

ประพฤติตนอยูในกรอบท่ีถูกตอง อยางมีระเบียบ ไมขัดแยงกัน อันจะนําไปสูความสามัคคีในหมูคณะ           

ในชุมชน ในสังคมได207
 

10) พระสังฆาธิการ แนะนําโดยการนําหลักธรรมคําสอน มาสอนวา             

ในทางโลก ก็มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วินัยตาง ๆ ประชาชนตองใหความเคารพและประพฤติ

ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง เหมือนกับศีล 5 ท่ีจะตองรักษากฎ ระเบียบใหอยูในหลักธรรมคําสอนท่ีถูกตอง         

ความขัดแยงก็จะไมเกิด จะนํามาสูความสามัคคีในสังคมได208
 

 

 

202 สมัภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตลุาคม 2562. 
203 สมัภาษณ พระมหาจุมพล จิตตฺพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตุลาคม 2562. 
204 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
205 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตําบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตุลาคม 2562.  
206 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 
207 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
208 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 
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  11) พระสังฆาธิการ มีการสอนหลักธรรมในสวนของศีล 5 ใหยึดถือ       

หลักปฏิบัติของศีล 5 เหมือนกับการเคารพ กฎ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางโลก ก็เพียงพอ

ตอการอยูรวมอยางมีความสุข อันจะมีความสามัคคีปรองดองได209 

  12) พระสังฆาธิการ ใหนําหลักธรรมคําสอนมาใชในชีวิตประจําวัน          

ของประชาชน ชุมชน คือ ศีล 5 เหมือนกับการเคารพ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตาง ๆ ทางโลกได

เชนเดียวกัน ซ่ึงจะสรางความสามัคคีตอกันได210 

  13) พระสังฆาธิการ มีการนําหลักธรรมคําสอน คือ ศีล 5 มาสอนให

ประพฤติตนเหมือนกับประพฤติตนในชีวิตประจําวัน ท้ังทางธรรมและทางโลก เชน กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ วินัยตางๆ ใหปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง หากประชาชนทุกคนปฏิบัติได ความสามัคคีปรองดอง     

ก็จะเกิดในหมูคณะ สังคมได211 

  14) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนมาสอนใหประชาชน ท่ีมาวัด         

หรือบรรยายนอกสถานท่ี ก็จะนําคําสอนนี้ไปบรรยาย เพ่ือใหทราบวา การรักษาธรรมะใดก็ตามก็จะ

เหมือนกับการรักษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัยตางๆ ในทางโลก เพ่ือจะไดสมานสามัคคีในสังคม              

เปนอยางดีได212 

  15) พระสังฆาธิการ ไดแนะนําการสอนหลักธรรมตางๆ โดยยก ศีล 5        
ในเบื้องตนวา การรักษาศีล 5 ก็เหมือนการรักษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยในทางโลก                
ก็จะเหมือนกัน เพ่ือการอยูรวมกันโดยสันติสุขของคนในชุมชน ก็จะเกิดความสามัคคีปรองดองได213 

     16) พระสังฆาธิการ ไดนําคําสอนและหลักธรรม ท่ีนํามาปฏิบัติ คือ ศีล 5       

ในทางธรรม และทางโลกก็ตองปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ และวินัยตางๆ เพ่ือสังคมอยูเย็น      

เปนสุข และเกิดความสามัคคีปรองดองได214 

            17) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอน ใหปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ 

ตามวินัย และขอความรวมมือในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย เชน งดดื่มสุรา สูบบุหรี่ในเขตวัด ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ดังนั้นจึงจําเปนตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของวัด พรอมๆ กับกฎหมายบานเมืองท่ีหามสูบ

บุหรี่ภายในวัด ซ่ึงเปนการเคารพท่ีเหมือน ๆ กัน และเปนหนทางท่ีนําไปสูความสามัคคีปรองดองได215 
 

 

 

 

209 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
210 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 

2562. 
211 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
212 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562. 
213 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
214 สัมภาษณ นายเรืองศกัดิ์ ศรเีพชร, รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลบอเงิน จงัหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
215 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
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           18) พระสังฆาธิการ ไดสอนในดานหลักธรรมคําสอน ใหประชาชนท่ีมาวัด           

มีระเบียบวินัยในการใชชีวิตประจําวัน ให เคารพกฎหมาย เ พ่ือความสงบสุขของบานเมือง               

และ ความสามัคคีในชุมชน216 

  19) พระสังฆาธิการ ไดอบรมหลักธรรมในการใหปฏิบัติตามศีล 5 ใชในการ

ประพฤติตัวเปนปกติ ก็ไมตางจากการเคารพ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัยตางๆ เพ่ือใหควบคุม

พฤติกรรมได และไมเกิดความขัดแยงได หากมีโอกาสไดพูดคุยกันก็จะเกิดความสามัคคีไดเชนเดียวกัน217 

  20) พระสังฆาธิการ สอนใหอยูในหลักธรรมคําสอนในเบื้องตน คือ ศีล 5 

โดยใหรักษาศีล เปนแนวทางปฏิบัติดวยการประพฤติตัวใหเหมาะสม ซ่ึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ วินัยตางๆ ก็เหมือนกับการรักษาศีล ซ่ึงจะเปนหนทางไปสูความสามัคคี218 

 21) พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมมาสอนเปนเรื่องปกติ เพราะเปน

หลักธรรมในการสรางความสามัคคี การสอนใหปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัยตางๆ ก็เปน    

การประพฤติตัวในทางท่ีถูกตอง ลดความขัดแยง ลดการตอตานจากผู มีอํานาจ อันจะนําไปสู          

ความขัดแยงได ดังนั้น หากประชาชนคนไทยเคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัยตางๆ ความขัดแยง      

ก็หมดไป ก็จะนํามาสูความสามัคคีได219 

   22) พระสังฆาธิการ สอนใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัยตางๆ            

ท้ังในทางโลกและทางธรรม เพ่ือเปนหนทางไปสูความสามัคคีในชุมชน และสังคมได220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
217 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
218 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
219 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              

18 พฤศจิกายน 2562. 
220 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,           

30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.10 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ                 

                       หลักสาราณียธรรม 6 ดานสีลสามัญญตา 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

พระสังฆาธิการ ได เสริมสรางความปรองดองในชุมชน         
โดยการบรรยายธรรม ใหนําเอาหลักธรรมคําสอนขององค
สัมมาสัมพุทธเจา มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เชน ใหรักษา
ศีล อยางเหมาะสม ประพฤติตนในสิ่งท่ีดีงาม ไมเอาเปรียบ
ผู อ่ืน จะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงใหอยูในกฎ 
ระเบียบ วินัยของทางราชการดวย เคารพกฎหมายบานเมือง 
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจําวัน เชน การปฏิบัติ
กฎจราจร เพ่ือเปนการย้ําเตือนใหประชาชนตระหนักรู        
และรับผิดชอบ ในการกระทํา จะเปนการสรางวินัยใหกับ
ตนเองดวย หากทุกคนปฏิบัติตามได ก็จะนําไปสูความสามัคคี
ปรองดองได 
 

พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา        
มาบรรยายธรรม ท้ังในวัด ในวันพระ และนอกสถานท่ี            
ซ่ึงหนวยงานภาครัฐ ชุมชน ในวันสําคัญทางประเพณีตางๆ       
ไดเชิญไปบรรยายธรรม เพ่ือเปนสิริมงคล โดยบรรยาย         
ใหรักษาศีลในทางธรรม โดยใหประพฤติตนในสิ่งท่ีถูกตอง         
ดีงาม เหมือนกับการรักษาศีล 5 และใหเคารพกฎหมาย
บานเมือง เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวินัยตางๆ     
ท่ีใชบังคับสําหรับประชาชน หากนําไปปฏิบัติก็เพียงพอ         
ตอการอยูรวมกันอยางมีความสุข อันจะนําไปสูความสามัคคี 
ในหมูคณะ ในชุมชน ในสังคมได 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

  
 
 
 
 
 
 
 

      1,2,3 
       4,5,6 

       7 
 
 
 
 
 

     8,9,10 
    11,12 
     13,14 
     15,16 
     17,18 
      19,20 
      21,22 

 
 

 

สรุป  การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี           

มีการสอนใหการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ เพ่ือนําไปสูการสรางความสามัคคี            

ในหมูคณะอยางไรบาง 

ขอดี พระสังฆาธิการ มีการสอนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค ในหลักของสาราณียธรรม 6

ซ่ึงเปนการสอนใหคนกระทําความดีในทุกๆ ดาน หากทุกคนนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน ก็จะเกิด

ประโยชนกับตนเอง ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว เปนเรื่องท่ีทุกคนทําได ปฏิบัติได 
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ปญหา ในเรื่องของการเขาวัดฟงการบรรยายธรรมของพระสังฆาธิการ ในสังคมปจจุบัน       

ในชุมชนแทบทุกครอบครัวตองทํางานนอกบานมากข้ึน ดวยภาวะเศรษฐกิจ และเนื่องจากโรงงานก็

มากข้ึน โดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีไดประกาศเปนเขตอุตสาหกรรม ซ่ึงคนตางถ่ินตางจังหวัด        

และประเทศเพ่ือนบาน เชน กัมพูชา ลาว และพมา ไดมาอาศัยอยูในชุมชนเปนจํานวนมาก การทํางาน

ในโรงงานดังกลาว จึงเปนการทํางานเปนกะ เปนลวงเวลา เวลาพักผอน กลางวันเปนกลางคืน กลางคืน

เปนกลางวัน ทํางานหามรุงหามคํ่า แทบไมมีวันหยุด จึงไมมีเวลามาเขาวัดฟงการบรรยายธรรม          

และรวมกิจกรรมวัด คนดั้งเดิมก็เปนคนแก หากลูกหลานไมพาเขาวัด ก็มาไมได จึงเปนปญหา             

ท่ีพระสังฆาธิการ ไมสามารถแบงเบาภาครัฐในการสรางความสามัคคีในหมูคณะ สังคม ประเทศชาติได 
 

ขอเสนอแนะ ผูนํา ผูบริหารประเทศ หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ หนวยงานสวนทองถ่ิน

ในชุมชน สถานศึกษาท่ีใกลวัด ควรใหความสําคัญและรวมมือกับวัด รวมจัดกันกิจกรรมสันทนาการ 

ปลูกฝงเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ ตั้งแตเด็ก ๆ จนโต โดยการปลูกฝงวิชาศีลธรรม จริยธรรม         

ในดานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค มาปรับใชในชีวิตประจําวัน และท่ีไดดําเนินการในโครงการ

ตางๆ ไปแลว ก็ขอใหดําเนินการตออยางตอเนื่องและจริงจัง เพ่ือเยาวชนจะไดไมเปนภาระของชาติ     

ในอนาคตตอไป 

 
6. ดานทิฏฐิสามัญญตา 

 มีขอเสนอในการปรับปรุง พัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข           

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี อยางไรบาง 

  1) ขอเสนอและปรับปรุง คือ สรางศักยภาพของพระสังฆาธิการใหมีความรู

ความสามารถและใชเทคโนโลยีในการนําเสนอตอสาธารณชน เปนการทํางานเชิงรุก เพ่ือดึงดูด       

ความสนใจของพุทธศาสนิกชนหันเขามาวัดมากข้ึน บอยข้ึน ซ่ึงจะสามารถเขาถึงหลักธรรมไดมากข้ึน 

เชน การเขาวัดมาทําบุญ ฟงธรรม หรือปฏิบัติธรรม เพ่ือกลอมเกลาจิตใจ ซ่ึงจะนําไปสูความปรองดองได 221 

  2) ใหมีงบประมาณในการสงเสริม สนับสนุน โดยใหพระสังฆาธิการ           

ทําภารกิจของสงฆในการเผยแผศาสนาในดานหลักธรรมคําสอนไดอยางจริงจังและตอเนื่อง สามารถ

ทํางานเชิงรุกได เพ่ือนําไปสูความปรองดองในสังคมไทย และจะเปนการแบงเบาภาระของหนวยงาน

ทางราชการได222 

 

 

 

 

 

 

221 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
222 สัมภาษณ พระครูสจุิตรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
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  3) พระสังฆาธิการ พัฒนาตนและพัฒนาพระในวัดใหมีความรวมมือรวมใจ         

ในการพัฒนาวัดและพัฒนาสังคมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน และทํางานเชิงรุกมากข้ึน          
เพ่ือสรางความศรัทธาใหกับประชาชน และหันมาใหความรวมมือกับวัดมากข้ึน และสรางสรรคสังคม
ใหเกิดความสุข223 

  4) ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพ่ือนํามาทํางานเชิงรุกตามภารกิจ
พระในการเสริมสรางความปรองดองในสังคม เพ่ือชวยแบงเบาภาระใหกับหนวยงานภาครัฐ224 

  5) ขอเสนอในการปรับปรุง พัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม       
สันติสุข โดยพระสังฆาธิการ โดยหลักความเปนจริงแลว ประชาชนชาวบานธรรมดา เขาก็มี           
ความสามัคคี รักใคร ชวยเหลือเก้ือกูล ใหความรวมมือกันดีพอสมควรอยูแลว แตปญหาท่ีเกิดข้ึน       
คือ ผูนํา ผูบริหารระดับสูง ระดับนักการเมือง ท่ีแกงแยงชวงชิงอํานาจกัน ใหรายปายสีกัน ทําลาย     
ลางกัน เพ่ือแยงอํานาจกัน225 

  6) ขอเสนอในการปรับปรุง ใหมีการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดอง          
โดยการทํางานเปนทีม และทํางานเชิงรุกใหมากยิ่งข้ึน โดยการปลูกฝงหลักธรรมคําสอนใหมากข้ึน 
ตั้งแตเริ่มตนปลูกฝงตั้งแตเด็ก ใหมีหลักธรรมคําสอนอยูในจิตใจท่ีดีงาม ยึดหลักความดีงาม มีความ
เสมอภาคทางความคิด มีความเห็นในทางท่ีถูกตอง แมจะไมมีความขัดแยงก็ตาม การเพ่ิมการปลูกฝง
ในสิ่งท่ีดี ก็จะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ประเทศชาติ226 

  7) ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพ่ือนํามาปลูกฝงในการเสริมสราง          
ความสามัคคีในหมูคณะ หมูบาน ชุมชน สังคม จะนําไปสูความปรองดองในท่ีสุด227 

  8) การเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืนเปนเรื่องท่ีสําคัญ ดังนี้ ขอเสนอในการ
ปรับปรุง พัฒนาในเรื่องการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข ของพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ขอใหผูนําผูบริหารหนวยงานสูงสุด หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ใหการ

สนับสนุนในดานงบประมาณ และมีนโยบายใหหนวยงานระดับลางปฏิบัติตาม สวนพระสังฆธิการ       
จะสามารถขับเคลื่อน และทํางานเชิงรุกไดสะดวก228 

 

 

 

 

 

 

 

    
223 สัมภาษณ พระครูวิจติรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตลุาคม 2562. 
224 สมัภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 
225 สมัภาษณ พระมหาจุมพล จิตตฺพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตุลาคม 2562. 
226 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตาํบลบอเงิน เขต 2, 18 ตลุาคม 2562. 
227 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จงัหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
228 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 
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  9) การปรับปรุง พัฒนาการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี  ขอใหผูนํา ผูบริหาร จัดทําโครงการท่ีสงเสริมสามัคคีและปรองดอง โดยใหหนวยงาน

ภาครัฐทุกภาคสวนใหการสนับสนุน และใหภาคเอกชนมีสวนรวมเหมือนบางโครงการท่ีผานมา          

และขอใหตั้งงบประมาณเพ่ือโครงการท่ีจัดทําข้ึนดวย เพ่ือพระสังฆาธิการจะไดทํางานเชิงรุกไดงายข้ึน229 

  10)  พระสังฆาธิการ ตองเนนเรื่องการปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกประชาชน        

จัดกิจกรรมท่ีเปนสวนรวมรวมกัน ชวยใหประชาชนมีโอกาสพบปะพูดคุยกันได แตขอสนับสนุน           

งบประมาณในการดําเนินการของพระสังฆาธิการ เปนไปอยางสะดวกและราบรื่น จะชวยใหพระสังฆาธิการ                 

สรางความสามัคคีปรองดองได230 

   11) ขอใหรัฐบาลตั้งงบประมาณ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ สามารถมอบใหวัด         

โดยพระสังฆาธิการดําเนินการในดานกิจกรรม ไดสะดวกและอยางตอเนื่อง เพ่ือควบคุมการสราง           

ความปรองดองในชุมชนได231 

  12) พระสังฆาธิการ จําเปนตองมีการบริหารทรัพยากรเพ่ือเปนการสราง

สังคมใหสันติสุข โดยตองมีการเสริมสรางเครือขาย ใหพระลูกวัด หรือบุคคลอ่ืนๆ ในการถายทอด

แนวความคิดในเรื่องดังกลาว รวมถึงการขอนโยบายสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และจากแหลงตางๆ 

ในพ้ืนท่ีดวย232 

  13) พระสังฆาธิการ ควรทํางานเชิงรุก และทํางานเปนทีมท่ีหนักแนน 

สามารถรวบรวมพลังท้ังพระภิกษุ สามเณร ประชาชน รวมตัวกันทํางานได และเปนตัวอยางท่ีดีได      

ซ่ึงจะเปนการสามัคคีปรองดองท่ีประสบความสําเร็จ233 

  14) พระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน พระสังฆาธิการ         

จะตองปรับแนวความคิด ความเห็น มีเหตุผลของประชาชนใหถูกตองเหมือนกัน พรอมกับเคารพ

เหตุผลของประชาชนท่ีใหความรวมมือ ท่ีผลออกมาในทางดีงาม และนําไปสูความสามัคคีได234 

                     15) ขอใหรัฐบาลตั้งงบประมาณใหพระสังฆาธิการ เพ่ือไดขับเคลื่อนเชิงรุก

ไดเต็มท่ี เพราะวัด และพระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย จะนําไปสูความสามัคคี

ปรองดองตลอดไป301 

 

 

 

229 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
230 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 
231 สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
232 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 

2562. 
233 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
234 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจติรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562. 
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  15) ขอใหรัฐบาลตั้งงบประมาณใหพระสังฆาธิการ เพ่ือไดขับเคลื่อนเชิงรุก

ไดเต็มท่ี เพราะวัด และพระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย จะนําไปสูความสามัคคี

ปรองดองตลอดไป235 

  16) ขอใหพระสังฆาธิการดําเนินจัดกิจกรรมท่ีเปนโครงการอยางตอเนื่อง      

เพราะประชาชนจะใหความรวมมือกับวัด ในการจัดกิจกรรมเพ่ือความสามัคคีปรองดองอยางเต็มท่ี            

แตวัดจะตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐดวยเชนกัน236 

  17) พระสังฆาธิการดําเนินการอยางเต็มท่ีแลว แตขอเสนอในการปรับปรุง

พัฒนา หากใหพระสังฆาธิการทํางานเชิงรุก ก็ขอใหตั้งงบประมาณในสวนของการจัดกิจกรรมใหดวย 

เพ่ือจะชวยสงเสริมในการสรางความสามัคคีประสบความสําเร็จได237 

  18) ตามหลักของดานทิฏฐิสามัญญตา การมีความเห็นรวมกัน รับฟง      

ความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมมือรวมใจในการสรางสรรค ขอเสนอใหปรับปรุง พัฒนาการเสริมสราง         

ความสามัคคีปรองดอง ขอใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ จัดโครงการใหพระสังฆาธิการดําเนินการ 

เชน โครงการ วัด ประชา รัฐ สรางสุข และขอใหตั้งงบประมาณใหพระสังฆาธิการดําเนินการดวย238 

  19) ขอใหหนวยงานภาครัฐ ต้ังงบประมาณในการจัดโครงการท่ีแสดงถึง         

ความสามัคคีปรองดอง โดยทุกคนมีสวนรวม มีความเห็น และรวมมือรวมใจในการรวมมือกับกิจกรรม          

ท่ีพระสังฆาธิการดําเนินการ เพ่ือใหประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง239 

  20) ประชาชน ยินดีใหความรวมมืออยางเต็มท่ี ขอใหหนวยงานภาครัฐ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการของพระสังฆาธิการในการเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง    

ในชุมชน หากมีโครงการบอยๆ มีการพบปะสังสรรคมากข้ึน ความสามัคคีในชุมชนก็จะมีมากข้ึน

เชนเดียวกัน240 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

235 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
236  สัมภาษณ นายเรืองศกัดิ์ ศรเีพชร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
237 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
238 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
239 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
240 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
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          21) หนวยงานภาคเอกชน พรอมและยินดีใหความรวมมือกับโครงการตางๆ     

ของวัด ท่ีจัดกิจกรรมใหพนักงานของบริษัทไปรวมมือทุกครั้ง แตขอใหมีงบประมาณในการดําเนินการ      

พระสังฆาธิการจะไดดําเนินการไดเต็มท่ี บรรลุวัตถุประสงค สามารถทํางานทํางานเชิงรุก และสามารถ                

ขับเคลื่อนไดเต็มท่ี ซ่ึงเปนการสรางความสามัคคีปรองดองท่ียั่งยืน241 

  22) หนวยงานภาคเอกชน ยินดีสนับสนุนพนักงานในการเขารวมโครงการ   

ท่ีวัดดําเนินการจัดกิจกรรมในการสรางความสามัคคีปรองดอง ขอใหขอความรวมมือมา ทางหนวยงาน

ภาคเอกชน ยินดีท่ีจะใหความรวมมือในการปลูกฝงหลักธรรมคําสอนใหกับพนักงาน โดยท่ีทาง

หนวยงานเอกชนไมตองดําเนินการเอง พระสังฆาธิการสามารถดําเนินการและขับเคลื่อนไดเต็มท่ี        

อยูแลว เนื่องจากมีความชํานาญในดานนี้ ซ่ึงจะนําไปสูความสามัคคีปรองดองของพนักงานในบริษัทได242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              
18 พฤศจิกายน 2562. 

242 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,           
30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.11 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ  
                   หลักสาราณียธรรม 6 ดานทิฏฐิสามัญญตา 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

1. บทบาทและภารกิจของพระสังฆาธิการ มีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสงฆ ซ่ึงอยูในกรอบในวิสัยท่ีทําได เชน        
การบรรยายธรรมตองอยูในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธ
องค เปนหลักเปนแนวทาง สวนการบรรยายธรรมในดานทิฏฐิ
สา มัญญตา  ก็ เปนการบรรยายในสร างความสา มัค คี             
โดยการรวมมือรวมใจกันใหสังคมเกิดความสงบ 
     ขอเสนอในการปรับปรุง และพัฒนาการเสริมสราง        
ความปรองดองของพระสังฆาธิการ คือ  
     -  ตองสร าง ศักยภาพใหพระสังฆาธิการ มีความรู          
ความเขาใจ ความสามารถ และในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการนําเสนอตอสาธารณชน การบรรยายธรรมของ         
พระสังฆาธิการจะตองใชเทคนิคในการบรรยายรวมกับการทํา
กิจกรรม และทุกคนจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมดวย            
ซ่ึงหนวยงานภาครัฐจะตองสนับสนุนในดานตางๆ เชน 
งบประมาณ ในจัดทําโครงการบรรยายธรรมสัญจรใหกับ
หนวยงานภาครัฐ หรือวัด โดยใหพระสังฆาธิการและทีมงาน
พระ ออกบรรยายธรรมให กับหนวยงานตางๆ รวมถึง
หนวยงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใหพระสังฆาธิการทํางานเชิงรุก
เต็มศักยภาพตามภารกิจในการสงเสริมใหพระสังฆาธิการ      
ทําภารกิจของสงฆในการเผยแผศาสนาในดานหลักธรรม      
คําสอนไดอยางจริงจัง และตอเนื่องทุกป ซ่ึงพระสังฆาธิการ    
ก็ตองพัฒนาตน และพัฒนาพระในวัด ใหพระในวัดมีความ
รวมมือรวมใจในการพัฒนาวัด และพัฒนาสังคม เพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีแกประชาชน และสรางศรัทธาใหกับประชาชน 
โดยนําหลักธรรมคําสอนตางๆ ของพระพุทธองคในเบื้องตน
ใหยึดหลักการพัฒนาจิตใจของตนใหดีงาม และจัดใหมี       
การทํากิจกรรมพรอมกับบรรยายธรรม โดยใหทํางานเปนทีม 
มีความเสมอภาคทางความคิด และจะไดนําหลักธรรม           
มาฝกจิตในชีวิตประจําวันดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1,2,3 
       4,5,6 
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ตารางท่ี 4.11 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ 
                   หลักสาราณียธรรม 6 ดานทิฏฐิสามัญญตา 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 บทบาทและภารกิจของพระสังฆาธิการ ปจจุบันไดมีการ     
สรางความสามัคคีปรองดองเปนกิจวัตร โดยการบรรยาย
ธรรมใหกับประชาชนท่ีมาวัด ในวันพระ และวันสําคัญ       
ทางพุทธศาสนา สวนนอกสถานท่ีวัดในโอกาสท่ีไดรับการงาน
พิธีตางๆ โดยไดรับการนิมนตใหไปบรรยายธรรม เพ่ือเปน     
สิริมงคล ท่ีเปนประเพณีโบราณท่ีสืบตอกันมา 
     ขอเสนอในการปรับปรุง พัฒนา ตองไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาล ดานสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือใหพระสังฆาธิการ   
ไดขับเคลื่อนการบรรยายธรรม และไดทํางานเต็มศักยภาพ
สะดวก ราบรื่น และอยางตอเนื่องทุกป เปนการปลูกฝงดวย     
โดยการขอความรวมมือใหหนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน 
รวมถึงหนวยงานสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชน    
เขารวมกิจกรรมเขารับฟงการบรรยายธรรม และทุกคนมี    
สวนรวมในกิจกรรม เ พ่ือไดพบปะพูดคุย สันทนาการ           
ไดสนทนากัน เ อ้ือเฟอแบงกันซ่ึงกันและกัน ทําให เ กิด         
การสามัคคีในหมูคณะ 
     พระสังฆาธิการจะตองสรางเครือขาย ใหพระในวัด หรือ
บุคคลอ่ืนๆ ในการถายทอดแนวความคิดในการบรรยายธรรม
พรอมกับจัดกิจกรรมรวมกัน เพ่ือไดสรางความสามัคคีกัน 
เพ่ือใหทํางานกันหนักแนนเต็มกําลังความสามารถ รวบรวม
พลังท้ังพระภิกษุ สามเณร ขาราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชน รวมตัวกันสามารถทํางานเปนทีมได และเปน
ตัวอยางท่ีดี ซ่ึงวัด หรือพระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมของจิตใจ
ของประชาชนเพ่ือสรางคุณความดี การมีความเห็นรวมกัน 
เคารพ และใหเกียรติการตัดสินใจซ่ึงกันและกัน สรางสรรค
สังคมใหมีความสามัคคี การทํางานดังกลาว ตองจัดทําเปน
โครงการอยางตอเนื่อง สวนโครงการตางๆ ท่ีดําเนินการ        
ไปแลวขอใหทําเปนโครงการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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สรุป  ขอเสนอในการปรับปรุง พัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี อยางไรบาง 

 

              ขอด ี  สถาบันพุทธศาสนา เปนสถาบันหลักท่ีสําคัญของสถาบันหนึ่งของสังคมไทย 

ประชาชนสวนใหญเปนพุทธศาสนิกชน มีพระสงฆเปนผูนําในการเผยแผหลักธรรมคําสอน               

ของพระพุทธองค หลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคเปนหลักธรรมคําสอนท่ีสอนใหทุกคนปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะหลักสาราณียธรรม 6 ดานทิฏฐิสามัญตา 

เปนหลักธรรมท่ีใหมีความสามัคคีในหมูคณะ ใหเกียรติ ใหเคารพ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

รวมมือรวมใจในการสรางสรรคสังคม ใหเกิดความสงบสุข หากทุกคนไดนําไปปฏิบัติแลว ก็จะนํา

ความสุข ความสงบ ความสามัคคีก็จะเกิดกับครอบครัว หมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

    ปญหา พระสังฆาธิการมีบทบาทและภารกิจท่ีมีขอจํากัดอยูในกรอบ รวมท้ังงบประมาณ       

ในการดําเนินการในหลาย ๆ  เรื่อง ตามภารกิจ 6 ดานของสงฆ และคาใชจายในวัดท่ีตองใชเปนประจํา 

เชน คาน้ํา คาไฟ เปนตน ท่ีจะตองเงินเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะไมเพียงพอกับรายรับท่ีไดจาก         

การทําบุญของชาวบานท่ีมาทําบุญใหกับวัด วัดและพระสังฆาธิการ ไมมีพลังอํานาจในการท่ีชักชวน

ประชาชนคนไทยทําบุญเขาวัด มีแตพลังศรัทธาของประชาชน ท่ีพรอมจะเขาวัดฟงธรรม ทํากิจกรรม

กับวัด ซ่ึงเปนสวนนอยของประเทศ และในปจจุบันท่ีภาวะเศรษฐกิจกับชีวิตท่ีตองดินรนเพ่ือชีวิต     

และครอบครัว เพ่ือความอยูรอดในสังคมปจจุบัน 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ในการปรับปรุง พัฒนาในการสรางความปรองดองและพระสังฆาธิการ คือ ในเบื้องตน         
ใหมีการพัฒนาวัด และพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ และสามเณร ใหมีการพัฒนาตนเอง โดยการ
เรียนรูใหมีความเชี่ยวชาญในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค และทางโลกไปพรอมๆ กัน              
ซ่ึงในปจจุบันจะตองเรียนรูและใหทันกับยุคโลกาภิวัฒน มีวิสัยทัศนกวางขวาง กวางไกล และมี       
ความพรอมในบทบาทและภารกิจของพระสงฆในการรวมทํากิจกรรมของวัด และกิจกรรมรวมกับ
ประชาชน ในการบรรยายธรรม เพ่ือสรางความศรัทธา สรางความเชื่อถือ และเกิดการยอมรับ         
จากประชาชน และสังคม ท้ังท่ีมาทําบุญท่ีวัด และการไดรับไปนิมนตนอกสถานท่ี โดยเฉพาะ           
พระสังฆาธิการในยุคปจจุบัน จะตองเปนผูนําในการสรางศักยภาพ ในการทํางานเชิงรุก โดยการทํางาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐ ในการไปบรรยายธรรม ทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสราง
ความรูความเขาใจในหลักธรรมท่ีถูกตอง และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  

2. ใหผูนํา ผูบริหารประเทศ หรือรัฐบาลใหความสําคัญกับสถาบันพุทธศาสนา ซ่ึงเปน
สถาบันหลักของสังคมไทย และเปนศูนยรวมจิตใจทางวิญญาณของพุทธศาสนิกชน มอบนโยบาย        
ใหหนวยงานภาครัฐในจังหวัด อําเภอ หนวยงานสวนทองถ่ิน สถานศึกษา ภาคเอกชน ขอความรวมมือ

จัดสรรประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใหมีการเรียนศีลธรรม จริยธรรม และเขารวมวันสําคัญ             
ทางพุทธศาสนา เพ่ือเปนการปลูกฝง ใหทุกคนทําความดี มีศีลธรรม และปลูกฝงใหเยาวชนของชาติ 
เปนคนดีของสังคมตอไป 
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4.2. องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 
       จังหวัดปทุมธานี  
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม       

ของกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส จังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 194 รูป เก่ียวกับการเสริสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี สรุปไดดังนี้ 
  1) ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 
พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาทางธรรม การศึกษาเปรียญธรรม ตําแหนง รายละเอียดดังแสดง      

ในตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกปจจัยสวนบุคคล 
                         (n= 194) 
 

ท่ี 

 

ปจจัยสวนบุคคลและผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (รูป) รอยละ 

1. อายุ 25 - 35 ป 

36 - 45 ป 

46 - 55 ป 

56 ปข้ึนไป 

33 

48 

61 

52 

17.01 

24.74 

31.44 

26.80 

 รวม 194 100 

2. พรรษา 5 – 10 พรรษา 

11 – 15 พรรษา 

16 – 20 พรรษา 

21 พรรษาข้ึนไป 

35 

45 

31 

83 

18.04 

23.20 

15.98 

42.78 

 รวม 194 100 

3. วุฒิการศึกษาสามัญ 

 

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

91 

45 

39 

19 

43.91 

23.20 

20.10 

9.79 

 รวม 194 100 
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ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 
 

ท่ี 

 

ปจจัยสวนบุคคลและผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (รูป) รอยละ 

5. วุฒิการศึกษา 

เปรียญธรรม 

ไมมีวุฒิทางเปรียญธรรม 

ประโยค 1 – 2 ถึง ป.ธ. 3 

ป.ธ. 4 – 6 

ป.ธ. 7  - 9 

100 

41 

35 

18 

51.55 

21.13 

18.04 

9.28 

 รวม 194 100 

6. ตําแหนง 

 

เจาคณะตําบล 

เจาอาวาส 

รองเจาอาวาส 

ผูชวยเจาอาวาส 

36 

84 

10 

64 

18.56 

43.30 

5.15 

32.99 

 รวม 194 100 
 

  จากตารางท่ี 4.12   การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
 

  อายุ ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 46 -55 ป มากท่ีสุด จํานวน 61 รูป คิดเปนรอยละ 

31.44 รองลงมาคือ  56 ปข้ึนไป จํานวน 52 รูป คิดเปนรอยละ 26.80 ถัดมาคือ 36 – 45 ป 

จํานวน 48 รูป คิดเปนรอยละ 24.74 และ 25 – 35 ป จํานวน 33 รูป คิดเปนรอยละ 17.01 

ตามลําดับ  

  พรรษา ผูแบบสอบถาม มีพรรษา 21 พรรษาข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 83 รูป                

คิดเปนรอยละ 42.78 รองลงมาคือ 11 - 15 พรรษา จํานวน 45 รูป คิดเปนรอยละ 23.20 ถัดมา

คือ 5 – 10 พรรษา จํานวน 35 รูป คิดเปนรอยละ 18.04 และ 16 – 20 พรรษา จํานวน 31 รูป       

คิดเปนรอยละ 15.98 

  วุฒิการศึกษาสามัญ  ผูตอบแบบสอบถาม มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ํากวาปริญญาตรี 

จํานวน 91 รูป คิดเปนรอยละ 43. 91 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 45 รูป คิดเปนรอยละ 

23.20 ถัดมาคือ ปริญญาโท จํานวน 39 รูป คิดเปนรอยละ 20.10 และ ปริญญาเอก จํานวน        

19 รูป คิดเปนรอยละ 9.79   

  วุฒิการศึกษาทางธรรม ผูตอบแบบสอบถาม มีวุฒินักธรรมชั้นเอก จํานวน 168 รูป        

คิดเปนรอยละ 86.60 รองลงมาคือ ไมมีวุฒิทางธรรม จํานวน 12 รูป คิดเปนรอยละ 6.19 ถัดมาคือ 

นักธรรมชั้นโท จํานวน 8 รูป คิดเปนรอยละ 4.12 และนักธรรมชั้นตรี จํานวน 6 รูป คิดเปนรอยละ 3.09 
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  วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ผูตอบแบบสอบถาม ไมมีวุฒิทางเปรียญธรรม จํานวน 
100 รูป คิดเปนรอยละ 51.55 รองลงมาคือ ประโยค 1 – 2 ถึง ป.ธ. 3 จํานวน 41 รูป คิดเปน    
รอยละ 21.13 ถัดมา ป.ธ. 4 – 6 จํานวน 35 รูป คิดเปนรอยละ 18.04 และ ป.ธ. 7 - 9 จํานวน         
18 รูป คิดเปนรอยละ 9.28  
  ตําแหนง ผูตอบแบบสอบถาม เปนเจาอาวาส 84 รูป คิดเปนรอยละ 43.30 
รองลงมาคือเปนผูชวยเจาอาวาส จํานวน 64 รูป คิดเปนรอยละ 32.99 ถัดมาเปนเจาคณะตําบล 
จํานวน 36 รูป  คิดเปนรอยละ 18.56 และเปนรองเจาอาวาส จํานวน 10 รูป คิดเปนรอยละ 5.15  
 2) ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ         
จังหวัดปทุมธานี 
  ผลการวิเคราะหการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.13 – 4.29 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 4.13 ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 
                     จังหวัดปทุมธานี 

(n = 194) 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D. การแปลผล 

1. ดานการศึกษา 3.90 .85 มาก 

2. ดานศาสนา 3.84 .79 มาก 

3. ดานการเมือง 4.00 .72 มาก 

4. ดานกระบวนการยตุิธรรม 3.94 .71 มาก 

5. ดานสื่อทางสังคม 4.00 .77 มาก 

6. ดานความปรองดอง 6 ดาน 3.87 .71 มาก 

7. ดานมโนกรรม 4.01 .72 มาก 

8. ดานวจีกรรม 3.97 .72 มาก 

9. ดานกายกรรม 3.99 .75 มาก 

10. ดานสาธารณโภคี 4.01 .73 มาก 

11. ดานศีลสามัญญตา 4.11 .72 มาก 

12. ดานทิฏฐิสามัญญาตา 3.99 .75 มาก 

                                                       รวม               3.97      .73 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการอยู ในระดับมาก ( X̅  = 3.97, S.D.  = .73)                
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย      
จากมากไปหานอย อันดับแรกคือ ดานศีลสามัญญตา (X̅  =  4.11, S.D.= .72) รองลงมาคือ               
ดานมโนกรรม และดานสาธารณโภคี(X̅ =  4.01, S.D.= .73) ถัดมาคือ ดานสื่อทางสังคม (X̅ =  4.00, 
S.D.= .77) ตอมาคือ ดานการเมือง (X̅ =  4.00, S.D. = .72) ดานกายกรรม (X̅ =  3.99, S.D.= .75) 

ดานทิฏฐิสามัญญตา (X̅ =  3.99, S.D.= .75) ดานวจีกรรม (X̅ =  3.97, S.D.= .72) ดานการศึกษา          
(X̅ =  3.90, S.D.= .85) ดานกระบวนการยุติธรรม (X̅ =  3.94, S.D.= .71) ดานสันติสุข (X̅ =  3.87, 
S.D. = .71) และดานศาสนา (X̅ =  3.84, S.D.=.79) 
 

ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง        
                   ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                   ในดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการศึกษา 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. การศึกษาทําใหมีความเขาใจหลักธรรมมากข้ึน 3.91 .88 มาก 

2. ผูมีการศึกษามีสวนชวยในการสอนหลักธรรมได 3.90 1.01 มาก 

3. ผูมีการศึกษาทราบและเขาใจในหลักธรรมในทาง         
ท่ีถูกตองและพิสูจนได 

3.86 .98 มาก 

4. ประชาชนท่ีมีการศึกษาชวยในการสนับสนุนการ
สรางความปรองดองได 

3.89 1.00 มาก 

5. การศึกษาจะทําใหคนจิตใจกวางและมีเมตตา 3.94 .98 มาก 

6. ผูมีการศึกษามีแนวความคิดท่ีดีในการสรางความ
สามัคคีปรองดองในชุมชนได 

3.91 .91 มาก 

                                       รวม                               3.90       .85 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการศึกษา โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก      

(X̅ = 3.90, S.D. = .85) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย         

อันดับแรกคือ การศึกษาจะทําใหคนจิตใจกวางและมีเมตตา (X̅ =  3.94, S.D.= .98) รองลงมาคือ

........ 
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ผูมีการศึกษามีแนวความคิดท่ีดีในการสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชนได (X̅ =  3.91, S.D.= .91)        

ถัดมาคือ การศึกษาทําหมีความเขาใจหลักธรรมมากข้ึน (X̅  =  3 .91, S.D.= .88) ตอมาคือ                   

ผูมีการศึกษามีสวนชวยในการสอนหลักธรรมได (X̅ =  3.90, S.D.= .1.01) ประชาชนท่ีมีการศึกษา

ชวยในการสนับสนุนการสรางความปรองดองได (X̅ =  3.89, S.D.= 1.00) และผูมีการศึกษาทราบ

และเขาใจในหลักธรรมในทางท่ีถูกตองและพิสูจนได (X̅ =  3.86, S.D. .98) 

 

ตารางท่ี 4.15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง         
                   ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                   ในดานแนวคิดดานสันติสุข ดานศาสนา 

 (n = 194)  
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. เปนท่ีพ่ึงทางใจใหกับประชาชนในยามท่ีเดือดรอน 3.94 .83 มาก 

2. ใหการศึกษาเลาเรียนของลูกหลานชาวบานท่ี
ตองการบวชเรียนในหลักธรรมคําสอน 

3.90 .92 มาก 

3. ศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน ชุมชน 
สามารถเปนสิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือสรางความสามัคคีได 

3.88 .86 มาก 

4. ศาสนาพุทธมีหลักธรรมคําสอนท่ีพิสูจนใหเห็นจริงได 3.80 .92 มาก 

5. ศาสนาพุทธ สอนตามหลักสาราณียธรรม 6           
ไดถูกตอง นํามาใชในชีวิตประจําวันได 

3.69 1.00 มาก 

                                       รวม                              3.84        .79 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานศาสนา โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับมาก      

(X̅ = 3.84, S.D. = .79) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย         

อันดับแรกคือ เปนท่ีพ่ึงทางใจใหกับประชาชนในยามท่ีเดือดรอน (X̅ =  3.94, S.D.= .83) รองลงมาคือ                

(X̅ =  3.91, S.D.= .91) ใหการศึกษาเลาเรียนของลูกหลานชาวบานท่ีตองการบวชเรียนในหลักธรรม    

คําสอน (X̅ =  3.90, S.D.= .92) ถัดมาคือ ศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน ชุมชน สามารถ       

เปนสิ่ งยึดเหนี่ยวเ พ่ือสรางความสามัคคีได  (X̅  =  3 .88, S.D.= .86) และศาสนาพุทธสอน                 

ตามหลักสาราณียธรรม 6 ไดถูกตอง นํามาใชในชีวิตประจําวันได (X̅ =  3.69, S.D.= 1.00) 
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ตารางท่ี 4.16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง         
                   ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                   ในดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการเมือง 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุขใหสังคมได 3.69 .83 มาก 

2. การเมืองสรางระบบการปกครองบานเมืองได 4.02 .88 มาก 

3. การเมืองสรางระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 3.92 .80 มาก 

4. การเมืองนําไปสูความขัดแยงได 4.13 .83 มาก 

                                       รวม                               4.00       .72 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานการเมือง โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการอยูใน         

ระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = .72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก    

ไปหานอย อันดับแรกคือ การเมืองนําไปสุความขัดแยงได (X̅  =  4.13, S.D.= .72) รองลงมา               

คือ การเมืองสรางระบบการปกครองบานเมืองได (X̅  =  4.02, S.D.= .88) ถัดมาคือ การเมือง           

สรางระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ (X̅ =  3.92, S.D.= .80) และระบบการเมืองจะชวยสราง        

สันติสุขใหสังคมได (X̅ =  3.69, S.D.= .83) 
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ตารางท่ี 4.17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง           
                   ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                   ในแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานกระบวนการยุติธรรม 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. เปนท่ียึดม่ัน ตั้งม่ัน ตอประชาชน ชุมชนในละแวกวัด
และบริเวณใกลเคียง 

3.90 .78 มาก 

2. กระบวนการยตุิธรรม ชวยใหประชาชนในหมูบาน 
ชุมชนสังคม เคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับได 

3.98 .79 มาก 

3. กระบวนการยตุิธรรม เปนสิ่งท่ีดํารงไวซ่ึงความ
ยุติธรรม ตอชุมชน สังคม 

4.04 .83 มาก 

4. กระบวนการยตุิธรรม สนับสนุนชี้ทางใหประชาชน       
ในชุมชน สังคม ทําความดี ความถูกตอง 

4.04 .82 มาก 

5. 

 
 

6. 

กระบวนการยุติธรรม ชวยแกปญหาสังคมใหกับ
ประชาชน ชุมชน และเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวย    
ความยุติธรรม 

กระบวนการยุติธรรม สรางความเชื่อม่ันในความ   
ถูกตอง ยุติธรรม ใหกับประชาชน หมูบาน ชุมชน 

3.70 

 
 

4.02 

.92 

 
 

.88 

 

มาก 

 
 

มาก 

                                       รวม                               3.94      .71  
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานกระบวนการยุติธรรม โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการ           
อยูในระดับมาก (X̅ = 3.94, S.D. = .71) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย     
จากมากไปหานอย อันดับแรกคือ กระบวนการยุติธรรม เปนสิ่งท่ีดํารงไวซ่ึงความยุติธรรมตอชุมชน 
สังคม (X̅ =  4.04, S.D.= .83) รองลงมาคือ กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนชี้ทางใหประชาชน           
ในชุมชน สังคม ทําความดี ความถูกตอง (X̅ =  4.04, S.D.= .82) กระบวนการยุติธรรม สรางความ

เชื่อม่ันในความถูกตอง ยุติธรรม ใหกับประชาชน หมูบาน ชุมชน (X̅ =  4.02, S.D.= .88) กระบวนการ 
ยุติธรรม ชวยใหประชาชนในหมูบาน ชุมชนสังคม เคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับได (X̅ =  3.98, S.D.= .79) 
เปนท่ียึดม่ัน ตั้งม่ัน ตอประชาชน ชุมชนในละแวกวัด และบริเวณใกลเคียง (X̅ =  3.90, S.D.= .78)      

 

 



182 
 

และกระบวนการยุติธรรม ชวยแกปญหาสังคมใหกับประชาชน ชุมชน และเหตุการณท่ีเกิดข้ึน          

ดวยความยุติธรรม (X̅ =  3.69, S.D.= .83) 
 

ตารางท่ี 4.18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง         
                   ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                   ในดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานส่ือทางสังคม 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. สื่อทางสังคม ชวยใหประชาชนเขาถึงหลักธรรมคํา
สอนไดสะดวกข้ึน 

4.05 .86 มาก 

2. สื่อทางสังคมมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง       
ทางสังคมอยางยิ่งใหญ 

3.92 .92 มาก 

3. สื่อทางสังคม เปนสิ่งท่ีใหขอมูลขาวสารแกประชาชน    
มากท่ีสุด เชน Facebook โทรทัศน วิทย ุ

3.97 .84 มาก 

4. สื่อทางสังคม มีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย
ผสมผสานกัน เพ่ือเสริมสรางความตองการของสังคม 

4.05 .87 มาก 

                                       รวม                                 4.00        .77 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเรื่องสันติสุข ดานสื่อทางสังคม โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการอยู            

ในระดับมาก (X̅ = 4.00, S.D. = .77) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย อันดับแรกคือ สื่อทางสังคม มีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลายผสมผสานกัน เพ่ือเสริมสราง         

ความตองการของสังคม (X̅  =  4.05, S.D.= .87) รองลงมาคือ สื่อทางสังคม ชวยใหประชาชน            

เขาถึงหลักธรรมคําสอนไดสะดวกข้ึน (X̅ =  4.05, S.D.= .86) ถัดมาคือ สื่อทางสังคมเปนสิ่งท่ีใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนมากท่ีสุด เชน Facebook โทรทัศน วิทยุ (X̅ =  3.97, S.D.= .84) และสื่อทางสังคม   

มีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางยิ่งใหญ (X̅ =  3.92, S.D.= .92)  
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ตารางท่ี 4.19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง        
                   ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                   แนวคิดดานความปรองดอง 6 ดาน 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. ดานความถูกตอง บรรยายธรรมปลูกฝงใหประชาชน
ท่ีมาวัดรูถึงการรูรักสามัคคี ปรองดอง แบงปนกัน 

3.90 .83 มาก 

2. ดานความเหมาะสม ใหความรวมมือกับประชาชน 
ชาวบาน ในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี 

3.88 .80 มาก 

3. ดานความบริสุทธิ์ บรรยายธรรมโดยนําหลักธรรม 
คําสอนของพระศาสนา ดวยความบริสุทธิ์ใจ  

3.81 .86 มาก 

4. ดานความยุติธรรม สรางความเชื่อม่ัน สนับสนุน 
และชี้ทางใหประชาชนเคารพกฎหมายบานเมือง 

3.78 .82 มาก 

5. ดานพรหมวิหาร 4 ใหความชวยเหลือ ปรับทุกข  
แนะนํา เพ่ือปลดเปลื้องความทุกขใจของประชาชน 

3.93 .83 มาก 

6. ดานความเสียสละ บริจาคทรัพยในโอกาสตางๆ 
ใหกับนักเรียน โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน หมูบาน 

3.91 .86 มาก 

                      รวม                            3.87      .71 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดดานความปรองดอง 6 ดาน โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการอยูในระดับ

มาก (X̅  = 3.87, S.D. = .71) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก            

ไปหานอย อันดับแรกคือ ดานพรหมวิหาร 4 ใหความชวยเหลือ ปรับทุกข แนะนํา เพ่ือปลดเปลื้อง

ความทุกขใจของประชาชน  (X̅ = 3.93, S.D. = .83) รองลงมาคือ ความเสียสละ บริจาคทรัพยใน

โอกาสตางๆ ใหกับนักเรียน โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน หมูบาน (X̅ = 3.91, S.D. = .86) ถัดมาคือ 

ความถูกตอง บรรยายธรรมปลูกฝงใหประชาชนท่ีมาวัดรูถึงการรูรักสามัคคี ปรองดอง แบงปนกัน         

(X̅ = 3.90, S.D. = .83) ดานความเหมาะสม ใหความรวมมือกับประชาชน ชาวบาน ในการพัฒนา

เพ่ือสรางความสามัคคี (X̅ = 3.88, S.D. = .80) ดานความบริสุทธิ์ บรรยายธรรมโดยนําหลักธรรม      

คําสอนของพระศาสนา ดวยความบริสุทธิ์ใจ (X̅ =  3.81, S.D. .86) และดานความยุติธรรม สรางความ

เชื่อม่ัน สนับสนุนและชี้ทางใหประชาชนเคารพกฎหมายบานเมือง  (X̅ =  3.78, S.D. .82)  
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ตารางท่ี 4.20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง         
                   ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                   แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตามโนกรรม 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. สอนใหมีจิตใจดี มองในเรื่องดีๆ ใหความเปนมิตร        
ตอประชาชน หมูบาน และชุมชน 

4.04 .77 มาก 

2. สอนใหมีความปรารถนาดี และเมตตาตอกันในสังคม 
ประชาชน ชุมชน หมูบาน พรอมใหความชวยเหลือ       
ในโอกาสตางๆ ตามกําลังและอัตภาพ 

4.04 .80 มาก 

3. สอนใหไมมีความอิจฉา ริษยา อคติลําเอียงในการ     
ปฏิบัติตนในสังคม หมูบาน และประชาชน 

3.94 .87 มาก 

4. 
 

5. 

สอนใหมีโอกาสและอภัยเสมอตอกันในทุกเรื่อง    
เม่ือมีการผิดพลาดเกิดข้ึน 

สอนใหปรารถนาใหประชาชน ชุมชน หมูบาน สังคม
ใหอยูเย็นเปนสุขอยูเสมอ มีความรักตอกัน 

4.02 
 

3.99 

.87 
 

.83 

 

มาก 
 

มาก 

6. ฝกใหมีความอดทน อดกลั้น และยอมรับในสิ่งท่ี
เกิดข้ึนในทางท่ีไมดีดวยการอภัย และอโหสิกรรม 

4.03 .81 มาก 

                                       รวม                              4.01       .72 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเก่ียวกับสาราณียธรรม 6 ดานเมตตามโนกรรม โดยมีภาพรวม                  
มีการดําเนินการอยู ในระดับมาก (X̅  = 4.01, S.D. = .72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา                
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนใหมีความปรารถนาดี และเมตตาตอกัน
ในสังคม ประชาชน ชุมชน หมูบาน พรอมใหความชวยเหลือในโอกาสตางๆ ตามกําลังและอัตภาพ            

(X̅ = 4.04, S.D. = .80) รองลงมาคือ สอนใหมีจิตใจดี มองในเรื่องดีๆ ใหความเปนมิตรตอประชาชน 
หมูบาน ชุมชน (X̅ = 4.04, S.D. = .77) ถัดมา ฝกใหมีความอดทน อดกลั้น และยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน
ในทางท่ีไมดีดวยการอภัย และอโหสิกรรม (X̅ = 4.03, S.D. = .81) ตอมา สอนใหมีโอกาสและอภัยเสมอ
.........       
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ตอกันในทุกเรื่อง เม่ือมีการผิดพลาดเกิดข้ึน (X̅ = 4.02, S.D. = .87) สอนใหปรารถนาใหประชาชน         

ชุมชน หมูบาน สังคมใหอยูเย็นเปนสุขอยูเสมอ มีความรักตอกัน (X̅ = 3.99, S.D. = .83) สอนใหไมมี     
ความอิจฉา ริษยา อคติลําเอียงในการปฏิบัติตนในสังคม หมูบาน และประชาชน (X̅ = 3.94, S.D. = .87)  
 

ตารางท่ี 4.21 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง        
                     ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                      แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตาวจีกรรม 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

  X̅  D  S.D การแปลผล 

1. นําหลักธรรมคําสอนใหใชคําพูดท่ีดีงาม ตอผูฟง        
อยางเสมอตนเสมอปลาย 

3.97 .84 มาก 

2. สอนใหการใชคําพูดท่ีดี สรางความรูสึกท่ีดีตอกัน 3.94 .78 มาก 

3. สอนใหมีการปลอบใจและสงสารเมตตา                 
ตอเพ่ือนมนุษย และผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยาก 

4.05 .79 มาก 

4. 
 

 

นําหลักธรรมคําสอน ไมใหพูดสอเสียดทําให          
เกิดการทะเลาะเบาะแวง 

3.93 .88 มาก 

                                       รวม                              3.97       .72 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเก่ียวกับสาราณียธรรม 6 ดานเมตตาวจีกรรม โดยมีภาพรวมมีการ

ดําเนินการอยูในระดับมาก (X̅ = 3.97, S.D. = .72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนใหมีการปลอบใจและสงสารเมตตาตอเพ่ือนมนุษย     

และผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยาก (X̅ = 4.05, S.D. = .79) รองลงมาคือ นําหลักธรรมคําสอนใหใชคําพูด       

ท่ีดีงามตอผูฟงอยางเสมอตนเสมอปลาย (X̅  = 3.97, S.D. = .84) ถัดมา สอนการใชคําพูดท่ีดี         

สรางความรูสึกท่ีดีตอกัน (X̅  = 3.94, S.D. = .78) และ นําหลักธรรมคําสอน ไมใหพูดสอเสียด           

ทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง (X̅ = 3.93, S.D. = .88)  
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ตารางท่ี 4.22 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง  
                     ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                      แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม 

(n = 194) 
 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. นําหลักธรรมคําสอนใหกระทําตอสิ่งท่ีดีตอกัน 3.94 .76 มาก 

2. สอนใหชวยเหลือสงเสริมทางดานกําลังกาย 3.78 .82 มาก 

3. สอนใหมีความออนนอมถอมตน การปฏิบัติตนตอกัน     
ในสังคม ชุมชน หมูบาน 

4.03 .77 มาก 

4. 

5. 

สอนใหรูจักสัมมาคารวะ ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

สอนใหไมนินทาวารายตอกัน ไมวาจะเปนตอหนา 

หรือลับหลงั 

3.97 

3.97 

.82 

.81 

มาก 

มาก 

6. สอนใหไมพูดสอเสียดตอบุคคลอ่ืน จนทําใหเกิด         
การทะเลาะเบาะแวงกัน 

3.97 .88 มาก 

                                       รวม                                3.99      .75 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเก่ียวกับสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม โดยมีภาพรวม                

มีการดําเนินการอยู ในระดับมาก (X̅  = 3.99, S.D. = .75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา              

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนใหมีความออนนอมถอมตน การปฏิบัติตน

ตอกันในสังคม ชุมชน หมูบาน (X̅ = 4.03, S.D. = .77) รองลงมาคือ สอนใหไมใหพูดสอเสียตอบุคคลอ่ืน 

จนทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง (X̅  = 3.97, S.D. = .88) ถัดมา สอนใหรูจักสัมมาคารวะ               

ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน (X̅ = 3.97, S.D. = .82) ตอมา สอนไมนินทาวารายตอกัน ไมวาจะเปน    

ตอหนาหรือลับหลัง (X̅  = 3.97, S.D. = .81) นําหลักธรรมคําสอนใหกระทําตอสิ่ง ท่ีดีตอกัน               

(X̅ = 3.94, S.D. = .76) และสอนใหชวยเหลือสงเสริมทางดานกําลังกาย (X̅ = 3.78, S.D. = .82)  
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ตารางท่ี 4.23 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง 
                     ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                      แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 ดานสาธารณโภค ี

(n = 194) 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. สอนใหรูจักแบงปน ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 4.04 .84 มาก 

2. สอนใหชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแก
ประโยชนสวนตัว ใหถือสวนรวมในสังคมเปนหลัก 

4.05 .79 มาก 

3. สอนใหบริจาคผูยากไรในสังคม ผูดอยโอกาสในสังคม 3.95 .78 มาก 

4. 
 

5. 

สอนใหเสียสละสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม 
เพ่ือใหสังคมเปนสุข 

สอนใหมีความเสมอภาคตอกัน เอ้ือเฟอตอกัน          
อยางสมํ่าเสมอ 

4.00 
 

4.00 

.83 
 

.83 

มาก 
 

มาก 

                                       รวม                               4.01      .73 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเก่ียวกับสาราณียธรรม 6 ดานสาธารโภคี โดยมีภาพรวมมีการดําเนินการ         

อยูในระดับมาก (X̅ = 4.01, S.D. = .73) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย              

จากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนใหชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว               

ใหถือสวนรวมในสังคมเปนหลัก (X̅ = 4.05, S.D. = .79) รองลงมาคือ สอนใหรูจักแบงปน ไมเอารัด          

เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน (X̅ = 4.04, S.D. = .84) ถัดมา สอนใหเสียสละสวนตน เพ่ือประโยชน              

สวนรวม เพ่ือใหสังคมเปนสุข และ สอนใหมีความเสมอภาคตอกัน เอ้ือเฟอตอกันอยางสมํ่าเสมอ                                     

(X̅ = 4.00, S.D. = .83) และสอนใหบริจาคผูยากไรในสังคม ผูดอยโอกาสในสังคม (X̅ = 3.95, S.D. = .78)  
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ตารางท่ี 4.24 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง 
                     ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                     แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 ดานสีลสามัญญตา 

(n = 194) 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

     X̅  D  S.D การแปลผล 

1. สอนใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
กฎหมายบานเมือง 

4.16 .79 มาก 

2. สอนใหเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตละคน            
โดยไมกาวกายหนาท่ีกัน 

4.08 .76 มาก 

3. 

4. 

สอนใหมีการใหเกียรติตอกันซ่ึงกันและกัน 

สอนใหไมลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ท่ีไมใชสิทธิของ
ตนเอง 

4.11 

4.09 

.79 

.85 

มาก 

มาก 

                                       รวม                               4.11      .72 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเ ก่ียวกับสาราณียธรรม 6 ดานสีลสามัญญตา โดยมีภาพรวม                   

มีการดําเนินการอยู ในระดับมาก (X̅  = 4 .11 , S.D. = .72) เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา               

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ     

ของกฎหมายบานเมือง (X̅ = 4.16, S.D. = .79) รองลงมาคือ สอนใหมีการใหเกียรติตอกันซ่ึงกัน    

และกัน (X̅ = 4.11, S.D. = .79) ถัดมา สอนใหไมลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ท่ีไมใชสิทธิของตนเอง      

(X̅ = 4.09, S.D. = .85) และสอนใหเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตละคน โดยไมกาวกายหนาท่ีกัน 

(X̅ = 4.08, S.D. = .76)  
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ตารางท่ี 4.25 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการเสริมสราง        
                     ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
                      แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 ดานทิฏฐิสามัญญตา  

(n = 194) 

ลําดับ ภาพรวมการเสริมสรางความปรองดอง 

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

X̅  D  S.D การแปลผล 

1. ฝกฝนใหปรับทัศนคติใหคิดในสิ่งท่ีตรงกัน และ
มุมมองใหตรงกัน โดยไมขัดแยง 

3.94 .82 มาก 

2. สอนใหมีการยอมรับความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน 3.95 .91 มาก 

3. สอนใหรูจักแสวงหาจุดรวมและจุดสงวนจุดดาง          
โดยไมเอาความคิดเห็นของตนฝายเดียว 

3.92 .90 มาก 

4. 
 

5. 

สอนใหการทํางานรวมกันก็ควรปรึกษาหารือ 

ซ่ึงกันและกัน 

สอนใหตั้งม่ันอยูในศีลในธรรม และหลักธรรมคําสอน 
โดยใหเหตุผลรวมกัน และหาขอสรุปท่ีตรงกัน 

4.01 
 

4.15 

.84 
 

.80 

มาก 
 

มาก 

                                       รวม                               3.99     .75 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานแนวคิดเก่ียวกับสาราณียธรรม 6 ดานทิฏฐิสามัญญตา โดยมีภาพรวม                 

มีการดําเนินการอยู ในระดับมาก (X̅  = 3 .99 , S.D. = .75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา               

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนใหตั้งม่ันอยูในศีลในธรรม และหลักธรรม

คําสอน โดยใหเหตุผลรวมกัน และหาขอสรุปท่ีตรงกัน (X̅ = 4.15, S.D. = .80) รองลงมาคือ สอนให

การทํางานรวมกันก็ควรปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน (X̅ = 4.01, S.D. = .84) ถัดมา สอนใหมีการ

ยอมรับความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน (X̅ = 3.95, S.D. = .91) ตอมา ฝกฝนใหปรับทัศนคติใหคิด         

ในสิ่งท่ีตรงกัน และมุมมองใหตรงกัน โดยไมขัดแยง (X̅  = 3.94, S.D. = .82) และสอนใหรูจัก      

แสวงหาจุดรวมและจุดสงวน จุดดาง โดยไมเอาความคิดเห็นของตนฝายเดียว (X̅ = 3.92, S.D. = .90) 
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4.3 นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข               
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ควรเปนอยางไร 

   1) จังหวัดปทุมธานี พระสังฆาธิการ โดยเจาคณะจังหวัด มีนโยบายใหวัด         

ในจังหวัดปทุมธานี มีการปลูกฝงหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาใหแกภิกษุสามเณร        

และประชาชนท่ีมาวัดโดยการนําศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหการอยูในสังคมใหมี         

ความสามัคคี การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ ภาครัฐต้ังแตระดับสูงลงมาควรให

ความสําคัญสนับสนุนโดยการมอบนโยบายใหพระสังฆาธิการแตละวัดมาดําเนินการในการจัดกิจกรรมใน

การสันทนาการ และบรรยายธรรมเสริม ในสวนของความสามัคคี เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง 

และหนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมารวมดําเนินการ และใหผูนําทองถ่ิน เปนผูจัดสรรประชาชน 

นักศึกษา นักเรียน มารวมโครงการดังกลาว 243 

   2) วัดรับนโยบายจากเจาคณะจังหวัดให มีการบรรยายธรรมดาน             

ความสามัคคีปรองดอง ดวยความเปนจริงแลว หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เปนหลักธรรม          

ท่ีเนนการประพฤติตัว การปฏิบัติตัว เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดองท้ังนั้น วัดจึงดําเนินการ        

เปนเรื่องปกติ ในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา และวันประเพณีตางๆ ของประชาชนคนไทย        

และการบรรยายธรรมนอกสถานท่ี ก็เนนการบรรยายธรรมท่ีเปนความรักความสามัคคีในหมูคณะ       

ทุกครั้ง การเสริมสรางความปรองดอง ควรเปนอยางไร ภาครัฐควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรม     

ท่ีเปนการสรางความสามัคคี โดยการทํางานรวมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน โดยนําหลักพุทธศาสนา          

มาเปนคําสอนในการดําเนินชีวิต และใหผูนําทองถ่ิน เปนคนบริหารจัดการในเรื่องประชาชน เจาหนาท่ี

ของหนวยงานของรัฐในจังหวัด โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เขารวมกิจกรรมดังกลาว 244 

   3) ท่ีวัดมีการบรรยายธรรมในการสรางความสามัคคีปรองดองเปนประจํา

ทุกครั้งท่ีมีการบรรยายธรรม ท้ังท่ีวัด ในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา และการไดรับเชิญ            

ไปบรรยายธรรมนอกสถานท่ี หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เปนการสรางความสามัคคีปรองดอง           

ในหมูคณะอยูแลว ดังนั้น การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ ควรให

ภาครัฐระดับสูงมอบนโยบายใหหนวยงานภาครัฐระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล 

นํามามอบนโยบายใหวัดเปนผูดําเนินการกิจกรรม เชน บรรยายธรรม ทํากิจกรรมรวมกันในวัด        

พบปะสังสรรค พูดคุย ตั้งวงกินขาวดวยกัน อันจะนําไปสูความสามัคคี ซ่ึงวัดมีศักยภาพในการ

ดําเนินการท่ีดีอยูแลว 245 

 

 

 

 

 

243 สัมภาษณ พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร., เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตลุาคม 2562. 
244 สัมภาษณ พระครูสุจติรัตนากร, ดร., เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 
245 สัมภาษณ พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 
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 4) วัดรับนโยบายจากเจาคณะจังหวัดใหมีการบรรยายธรรมในดาน         

ความสามัคคีปรองดอง ซ่ึงวัดไดบรรยายในชีวิตประจําวัน วันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา               
มาโดยตลอด การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข ภาครัฐระดับสูง ควรใหความสําคัญ        
และมีนโยบายท่ีถาวรในการสรางความปรองดอง และมีการปลูกฝงใหเยาวชนมีศีล มีธรรม ตั้งแต       
ตนกลา ควรบรรจุในหลักสูตรของการเรียน ตอมาใหมอบนโยบายใหวัดเปนผูดําเนินการ โดยหนวยงาน
ภาครัฐในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล รับนโยบายในการจัดสรรประชาชน เขามารวมกิจกรรมท่ีสราง

ความสามัคคีในหมูคณะ และมอบใหพระสังฆาธิการเปนผูดําเนินการ ในการจัดกิจกรรมในการ
เสริมสรางความปรองดอง 246 

 5) วัดมีการบรรยายในวัดพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา วันสวดมนตขามป      
เพ่ือเสริมสรางความปรองดอง มาตลอด ทางวัดไดจัดกิจกรรม หมูบานรักษาศีล 5 และประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้น การท่ีจะใหพระสังฆาธิการ ดําเนินการเสริมสรางความปรองดอง ภาครัฐระดับสูง

ควรมอบใหเปนนโยบาย เพ่ือใหพระสังฆาธิการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี สวนหนวยงาน
ภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของ เปนผูจัดสรรในเรื่องของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม ท้ังประชาชน               
และผูประกอบการในพ้ืนท่ี พระสังฆาธิการพรอมดําเนินการในทันที 247 

 6) ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุข โดยการสรางระบบการปกครอง 
ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสวนรวม ดังนั้น วัดก็มีสวนรวมในการบริหารดังกลาว เพ่ือให         

การเสริมสรางความปรองดองใหกับประชาชนคนไทย ผูบริหาร ผูนําประเทศ ควรใหความสําคัญในการ
บริหารประเทศ โดยมอบนโยบายในการนําคนเขาวัด เพ่ือการเสริมสรางความปรองดอง เพ่ือฟงธรรม 
ทํากิจกรรมรวมกัน เชน โครงการวัดประชารัฐ สรางสุข ท่ีไดดําเนินการไปแลว ตอไปภาครัฐควรตอยอด         
ใหมีการจัดกิจกรรมตอ เพ่ือสรางความสามัคคี โดยการจัดโครงการอยางตอเนื่อง และหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวของ จัดสรรประชาชน พนักงานโรงงาน เขารวมโครงการ ตอไปเปนหนาท่ีของพระสังฆาธิการ         

ท่ีพรอมจะดําเนินการในสวนของการสรางความสามัคคี ตามบทบาทภารกิจของพระสังฆาธิการ248 

 7) ท่ีวัดมีการจัดกิจกรรมในการเชื่อมความสามัคคีรวมกับชาวบาน ท้ังใน
ดานการบรรยายธรรม ประชาชนเขามารวมฟงธรรม และดานกิจกรรมในการสรางความสามัคคี
ปรองดอง เชน การกวาดลานวัดรวมกัน  ชวยงานในวัดรวมกัน หากใครมีเวลาก็มาชวย เปนการ      
สรางความสามัคคีในหมูคณะก็ประสบความสําเร็จ ดังนั้น การเสริมสรางความปรองดอง                

ของพระสังฆาธิการ ภาครัฐระดับสูงควรใหความสําคัญเรื่องความสามัคคีเปนประเด็นหลัก                    
เพราะการสรางความสามัคคีตองเริ่มจากท่ีบาน ชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ สวนวัดมีสวนชวย           
ในการบรรยายธรรม เพ่ือการปลูกฝงในการสรางความสามัคคีในชุมชนใกลวัด ละแวกวัด ตอไปภาครัฐ
ก็จัดโครงการสรางความสามัคคี ใหวัดเปนผูดําเนินการ โดยหนวยงานภาครัฐจะตองจัดสรรประชาชน 
ผูนําทองถ่ินเปนผูดําเนินการใหพระสังฆาธิการสามารถดําเนินการในสวนของภารกิจได249 

 

 

246 สมัภาษณ พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 
247 สมัภาษณ พระมหาจุมพล จติฺตพโล, ปธ. 9, เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตลุาคม 2562. 
248 สัมภาษณ พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 
250 สัมภาษณ พระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร., เจาคณะตาํบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตลุาคม 2562.  
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 8) โดยภารกิจของวัด พระสังฆาธิการ มีหนาท่ีนําหลักธรรมคําสอนในการ

สรางความสามัคคีในหมูคณะอยูแลว และไดปฏิบัติกันมาตลอด ดังนั้นการเสริมสรางความปรองดอง

เพ่ือใหเกิดความสามัคคีของพระสังฆาธิการ โดยหนวยงานภาครัฐระดับสูงจะตองใหความสําคัญ โดยการ

มอบนโยบายใหกับหนวยงานระดับจังหวัด เพ่ือมอบใหอําเภอ ตําบล หมูบาน รับไปดําเนินการ โดยทุกฝาย

จะตองใหความรวมมือ และต้ังงบประมาณเพ่ือใหพระสังฆาธิการจะไดขับเคลื่อนในการเสริมสราง      

ความปรองดองตามภารกิจ อันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดองสําเร็จ251 

 9) วัดเปนศูนยรวมของจิตใจ การขับเคลื่อนในการเสริมสรางความปรองดอง

ท่ีดี  พระสังฆาธิการก็มีหนา ท่ีในการสงเสริมการปรองดอง การเสริมสรางความปรองดอง                 

ของพระสังฆาธิการ หนวยงานภาครัฐระดับสูงควรใหการสนับสนุน รวมถึงดานงบประมาณดวย         

และหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับประชาชนมีหนาท่ีสนับสนุนโดยการมอบหมายใหกํานัน 

ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ประชาสัมพันธใหประชาชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมของวัด             

เชน ประเพณีตางๆ เชน ทอดกฐิน ลอยกระทง สงกรานต เปนตน252 

 10) พระสังฆาธิการ มีหนาท่ีบรรยายธรรมในการสรางความปรองดอง      

โดยนําหลักคําสอนของพระพุทธมาเทศนา และจัดกิจกรรมภายในวัด เพ่ือใหทุกคนปฏิบัติตนในกรอบ

ศีลธรรม อันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง ผูบริหาร ผูนําระดับสูง ควรสนับสนุนท้ังในดานโครงการ

และงบประมาณ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน ประชาชน ผูประกอบการ โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ใหความรวมมือ โดยใหพระสังฆาธิการ เปนผูดําเนินโครงการรวม ในดาน

การจัดกิจกรรมทางพุทธศานา จึงจะนําไปสูความปรองดองได253 

 11) ศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีใหปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนท่ีนําไปสู       

การสรางความสามัคคีปรองดอง และการใชชีวิตประจําวัน การจัดกิจกรรมภายในวัด ใหทุกคน

ตระหนักรูวา การมารวมกิจกรรมก็ไดบุญแลว สวนหนึ่งก็เกิดความสามัคคีปรองดอง จากท่ีไดทานขาว

ดวยกัน พบปะพูดคุยดวยกัน และการขับเคลื่อนในการสรางความปรองดอง ทุกสวนจะตองให         

ความรวมมือ เชน หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เชน โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย เปนตน 

หนวยงานภาคเอกชน ประชาชน เพ่ือจะนําไปสูความสามัคคีในหมูคณะ เพราะวัดเปนสถานท่ีใกลชิด

กับประชาชน เปนท่ีศรัทธาของประชาชน ท่ีศูนยกลางทางจิตใจของประชาชน ดังนั้น หนวยงาน

ภาครัฐทุกสวนควรใหสนับสนุนจัดโครงการ และงบประมาณในการสรางความปรองดอง โดยให      

ความรวมมือในการรวมกิจกรรมและจัดสรรผูเขารวมกิจกรรม254 

 

 

 

 

251 สัมภาษณ นายจรญูศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 
252 สัมภาษณ นายสมชาย ตรณีาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 
253 สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 
254  สมัภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 
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 12) พระสังฆาธิการ สรางความปรองดองในการบรรยายหลักธรรม           

ตามภารกิจท่ีปฏิบัติเปนเรื่องปกติ การบรรยายธรรมท้ังในสถานท่ี และนอกสถานท่ี ก็เปนเรื่องท่ี       

พระสังฆาธิการบรรยายในสวนของความสามัคคีปรองดอง เชน การปฏิบัติตามศีล 5 ตามโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 ดังนั้น การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ ก็คือ การบรรยายธรรม 

จะเปนการบรรยาย หรือการจัดกิจกรรมในวัด และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของก็ควรสนับสนุนในดาน

โครงการ งบประมาณ และการจัดสรรประชาชนไปรวมงาน เพ่ือขอความรวมมือไปรวมกิจกรรมดวย255 

 13) หนวยงานทองถ่ิน สนับสนุนพระสังฆาธิการในการเสริมสราง          

ความปรองดอง นิมนตมาบรรยายเนื่องในโอกาสท่ีมีการจัดงานประเพณี เชน งานปใหม งานสงกรานต 

งานลอยกระทง ดังนั้น การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ คือ การบรรยายธรรม        

การจัดกิจกรรมท้ังภายในวัด และนอกสถานท่ี เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง เพ่ือใหการขับเคลื่อน

ไปไดโดยตลอด โดยหนวยงานภาครัฐ จะตองสนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรประชาชนใหเขารวม

กิจกรรม256
 

 14) ภารกิจหลักของพระสังฆาธิการมีหนา ท่ีเผยแผศาสนา ดังนั้น            

การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ ควรเปนการบรรยายธรรม การจัดกิจกรรมในวัด           

ท่ีใหทุกคนไดมีสวนรวมไดพบปะ พูดคุย  จัดใหมีการสันทนาการในวัดและนอกสถานท่ี ท่ีเปนการ     

สรางความสามัคคี เชน การจัดงานประเพณี วันสงกรานต วันสําคัญทางพุทธศาสนา เปนตน ดังนั้น    

การท่ีใหพระสังฆาธิการจัดกิจกรรมตางๆ หนวยงานสวนทองถ่ิน ควรจะสนับสนุนงบประมาณ            

ใหดําเนินการดวย257 

 15) การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขของพระสังฆาธิการ       

มีการจัดกิจกรรมท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ีตามบทบาทภารกิจ คือการบรรยายธรรม เพ่ือให

ประชาชนในละแวกซ่ึงในตําบลไดใหการสนับสนุนมาโดยตลอด หากจะใหจัดกิจกรรมมากกวานี้ 

หนวยงานภาครัฐ ควรใหการสนับสนุนในดานงบประมาณดวย258 

 16) พระสังฆาธิการไดปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทภารกิจโดยการบรรยายธรรม     

ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ีเปนกิจวัตร ดังนั้น การเสริมสรางความปรองดองในชุมชน และละแวก

ใกลเคียง โดยพระสังฆาธิการ ก็เปนการบรรยายธรรมของศีล 5 ท่ีนําคําสอนของพระพุทธเจาแนะนํา

ใหนําไปปฏิบัติ หากตองการใหพระสังฆาธิการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดอง

มากกวานี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจะสนับสนุนดานโครงการ งบประมาณ จัดสรรประชาชนดวย259
 

 

 

255 สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 

2562. 
256 สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร, นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
257 สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จงัหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562. 
258 สมัภาษณ นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 
259 สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร, รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี, 15 ตลุาคม 2562. 
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 17) การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ เปนการปฏิบัติท่ีเปน

กิจวัตร ในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา วันประเพณี หากตองการใหพระสังฆาธิการดําเนินการ    

เชิงรุกมากกวานี้  หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนดานโครงการ งบประมาณ ประชาชนท่ีเขารวม

โครงการ 260 

 18) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา      

วันสําคัญทางประเพณีตางๆ เพ่ือใหประชาชนท่ีเขาวัด ไปฟงเทศน ฟงธรรม เชน ศีล 5 ใหนําไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวัน สวนการเสริมสรางความปรองดองโดยพระสังฆาธิการ เพ่ือใหดําเนินการเชิงรุก      

ใหกับประชาชนท้ังในและนอกสถานท่ี หนวยงานภาครัฐตั้งแต ผูนํา ผูบริหาร ทุกภาคสวนควรให

ความสําคัญและสนับสนุนในทุกๆ ดาน เชน โครงการ งบประมาณ และขาราชการ ประชาชน              

ท่ีเขารวมโครงการ261 

 19) บทบาทภารกิจของพระสังฆาธิการ คือ การบรรยายธรรมท้ังในสถานท่ี

ท่ีวัด และนอกสถานท่ี ตามสถานท่ีตางๆ ท่ีหนวยงานราชการ และประชาชนนิมนต ดังนั้น               

การเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง โดยพระสังฆาธิการ ก็ทําตามบทบาทภารกิจ ความสําคัญอยูท่ี

การท่ีจะนําไปปฏิบัติ ดังนั้น หากตองการใหพระสังฆาธิการทํางานเชิงรุกมากกวานี้ หนวยงานภาครัฐ

ควรใหความสําคัญ และสนับสนุนใหพระสังฆาธิการดําเนินการ โดยการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ 

ขาราชการ ประชาชน ใหเขารวมโครงการ เชน ทํากิจกรรมรวมกันท่ีวัดในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

เปนตน262 

 20) พระสังฆาธิการ มีบทบาทหนาท่ีในการบรรยายธรรมในสิ่งท่ีดีงาม       

ในการดํารงชีวิต  ใหกับประชาชนท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา ซ่ึงเปนการสรางความสามัคคีปรองดอง      

อยูแลว ดังนั้น การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ ก็เปนการบรรยายธรรมท้ังใน         

และนอกสถานท่ี ตามท่ีไดนิมนต และมีการจัดกิจกรรมในวันในวันสํา คัญทางพุทธศาสนา                 

และวันประเพณีไทย สวดมนตขามป หากตองการใหพระสังฆาธิการทํางานเชิงรุกโดยการจัดกิจกรรม

ในวัดหรือนอกสถานท่ี ในเรื่องสรางความสามัคคีปรองดอง หนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุน      

ในทุกๆ ดาน 263  

 

 

 
 

 

 

 
260 สัมภาษณ นายเกษม มสีะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  
261 สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตลุาคม 2562. 
262 สัมภาษณ นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 
263 สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 
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 21) พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบรรยายธรรมในลักษณะการเสริมสราง   

ความปรองดอง ผูประกอบการใหความรวมมือโดยการสงพนักงานของโรงงานมาเขารับฟงการบรรยาย      

และรวมกิจกรรมทุกครั้งท่ีไดขอความรวมมือ เชน ทําความสะอาดในบริเวณวัด และไดสนับสนุน

งบประมาณท่ีพอประมาณ ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และรูจักกันมากข้ึน หากพระสังฆาธิการ 

ทํางานเชิงรุกมากข้ึน หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ สวนผูประกอบการ      

ยินดีใหความรวมมือ สนับสนุนงบประมาณบางสวน และสงพนักงานเขารวมโครงการได264 

 22) การเสริมสรางความปรองดองโดยพระสังฆาธิการ เปนการบรรยายธรรม 

และการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางประเพณีและทางพุทธศาสนา กิจกรรมสวดมนตขามป ท่ีแนะนํา     

ใหใชในชีวิตประจําวัน นําไปสูการสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ซ่ึงพระสังฆาธิการบรรยายธรรม       

เปนเรื่องปกติ หนวยงานภาคเอกชนใหความรวมมือทุกครั้งเม่ือมีกิจกรรม เชน โครงการวัดประชารัฐ

สรางสุข หากจะใหพระสังฆาธิการทํางานมากข้ึน ทํางานเชิงรุกมากข้ึน หนวยงานภาครัฐทุกสวนควรให

ความสําคัญและสนับสนุนในทุกๆ ดานซ่ึงจะเปนการแบงเบาภาระภาครัฐอีกดวย265 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

264 สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,              
18 พฤศจิกายน 2562. 

265 สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,         
30 ตุลาคม 2562. 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ 

               นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

                     โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ควรเปนอยางไร 

 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

พระสังฆาธิการ โดยเจาคณะจังหวัด มีนโยบายใหวัด            
ในจังหวัดปทุมธานี มีการปลูกฝงหลักธรรมคําสอนของ       
พระสัมมาสัมพุทธเจาใหพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ท่ีมาฟงธรรมท่ีวัด และรวมกิจกรรมท่ีวัด ในวันพระ และ      
วั นสํ า คัญทางประ เพณีและทางศาสนา  เ พ่ือ ให เ กิ ด            
ความสามัคคี  การเสริมสร างความสามัคคีปรองดอง          
เ พ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ ผูบริหาร ผูนํา           
ของประเทศควรใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน
ในการสรางความสามัคคีปรองดองในทุกๆ ดาน โดยการจัด
บรรยายธรรมและจัด กิจกรรมสามัคคีปรองดอง เชน 
งบประมาณมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐทุกสวน โรงเรียน 
โรงพยาบาล ภาคเอกชน ประชาชน ใหความรวมมือเขารวม
กิจกรรม พระสังฆาธิการพรอมท่ีจะขับเคลื่อนโครงการ
ดังกลาว 
 

โดยภารกิจของวัดและบทบาทของพระสังฆาธิการมีหนาท่ี     
ในการเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง โดยการบรรยาย
ธรรมในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา และวันประเพณี
ไทย  การบรรยายนอกสถาน ท่ี  เ ม่ือ ได รั บการนิมนต               
การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระ
สังฆาธิการ ควรไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง    
ของประเทศ ควรใหความสําคัญโดยมอบเปนนโยบาย          
และงบประมาณ ใหหนวยงานภาครัฐทุกภาคสวนในระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล ชุมชน รับนโยบายโดยการจัดสรร 
ประชาชน นักศึกษา นักเรียนเขารวมกิจกรรมเ พ่ือให          
พระสังฆาธิการดําเนินการจัดบรรยายธรรม และจัดกิจกรรม
สันทนาการในวัดรวมกัน พบปะสังสรรค พูดคุย ตั้งวงกินขาว
ดวยกัน 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับ 

               นาํเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

                     โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ควรเปนอยางไร (ตอ) 
 

                                                                                       ผูใหขอมูลสําคัญ 
ลําดับ สาระสําคัญ ความถี่ 

(รูป/คน) 

 

ลําดับท่ี 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

หนวยงานสวนทองถ่ิน ไดใหความสําคัญและสนับสนุน            
การบรรยายธรรมของพระสังฆาธิการ โดยการนิมนต              
ใหบรรยายธรรมในวันประเพณีตาง ๆ เชน วันป ใหม              
วันสงกรานต  วันลอยกระทง เปนตน การเสริมสร าง          
ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขโดยพระสังฆาธิการ ผูบริหาร
ระดับสูงควรใหความสําคัญ และสนับสนุนท้ังในดานโครงการ 
งบประมาณ และประชาชนท่ีเขารวมโครงการกิจกรรม        
เพ่ือพระสังฆาธิการ ไดทํางานเชิงรุกบรรยายธรรมและ         
จัดกิจกรรม เชน โครงการหมูบานรักษาศีล 5 โครงการวัด
ประชารัฐสรางสุข  เปนตน 
 

การเสริมสรางความปรองดองในชุมชน พระสังฆาธิการ             
ไดดําเนินการเปนเรื่องปกติทุกวันพระ วันประเพณี วันสําคัญ   
ทางพุทธศาสนา รวมท้ังบรรยายนอกสถานท่ีท่ีไดรับการ
นิมนต ซ่ึงเปนการทําหนาท่ีตามบทบาทภารกิจของพระสงฆ              
หากตองการใหพระสงฆทํางานเชิงรุกมากวานี้ หนวยงาน
ภาครัฐ ทุกภาคสวนควรใหความสํา คัญและสนับสนุน           
ดานงบประมาณและโครงการ ขาราชการ ประชาชน ใหเขา
รวมโครงการ เชน โครงการประชารัฐสรางสุข โดยจัด            
ใหมีกิจกรรมในวัด ท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม ในสวนของ
ภาคเอกชน ซ่ึงเปนคนไทยท่ีเลื่อมใสในศาสนาพุทธ เพ่ือ
สงเสริมการสรางความสามัคคีปรองดอง ก็เห็นควรให        
พระสังฆาธิการดําเนินการบรรยายธรรม และจัดกิจกรรม          
ในเชิงสรางสรรค ในการนําหลักธรรมคําสอนมาดําเนิน              
ในชีวิตประจําวัน และสรางความสามัคคีในหมูคณะ ท่ีสําคัญ 
ผู นํ า และผู บ ริ ห ารของประ เทศ ควร ให ความสํ า คัญ              
และการสนับสนุนในสวนงบประมาณในการดําเนินการ        
และใหความรวมมือทุกภาคสวนดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,14 
15,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,18,19 
20,21,22 
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สรุป  การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข              
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ควรเปนอยางไร  

ขอดี   หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เปนคําสอนท่ีนําไปปฏิบัติแลวเปนสิ่งท่ีดี          
ท้ังตนเอง ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงคณะสงฆไดมีมติใหวัดโดยพระสังฆาธิการ ดําเนินการ
จัดกิจกรรม เพ่ือเผยแผศาสนา ประกอบกับเจาคณะจังหวัด มีนโยบายใหวัดในจังหวัดปทุมธานี 
เสริมสรางความปรองดองในหมูคณะ ในชุมชน ในตําบล โดยมีการปลูกฝงหลักธรรมคําสอน             

ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาใหพระภิกษุสามเณร ประชาชนท่ัวไป ท่ีมาฟงธรรมท่ีวัด ในวันพระ        
วันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆะบูชา วันวิสาขาบูชา วันอาสาฬบูชา 
วันทอดกฐิน เปนตน หรือนอกสถานท่ี ท่ีไดนิมนตไปใหบรรยายธรรม ในโอกาสงานพิธีกรรมทางศาสนา 
เชน งานบวช งานแตง งานศพ งานประเพณี เชน วันปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง เปนตน        
ซ่ึงการบรรยายธรรมดังกลาว เปนบทบาทภารกิจของพระสังฆาธิการท่ีจะตองดําเนินการใน

ชีวิตประจําวันท่ีญาติโยมมาขอทําบุญในโอกาสตางๆ เพ่ือเปนสิริมงคล เชน วันเกิด  โดยการนํา
หลักธรรมคําสอนใหนํามาใชในชีวิตประจําวัน เชน การรักษาศีล 5 มาบรรยายใหญาติโยมท่ีมาวัดฟง
เพ่ือใหญาติโยมเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนําไปดําเนินชีวิต  

ปญหา วัด โดยพระสังฆาธิการ มีบทบาทภารกิจในการเผยแผศาสนา เพ่ือสรางความสามัคคี          
ในหมูคณะ ซ่ึงพระสังฆาธิการ ก็มีความรูความสามารถในดานการสรางความสามัคคีปรองดอง โดยการ       
นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มาบรรยาย การใหทาน การรักษาศีล 5 การนั่งสมาธิ       
และแนะนําใหญาติโยมนําไปปฏิบัติ ซ่ึงไดปฏิบัติในทุกวันพระ วันประเพณี วันสําคัญทางพุทธศาสนา 
เปนประจํา รวมท้ังนอกสถานท่ี และไดปฏิบัติกันมาตลอด แตปญหาของศาสนาพุทธ ผูนํา ผูบริหาร
ระดับสูง ไมใหความสําคัญ หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวนก็ไมไดใหความสนใจเทาท่ีควร ไมวาจะเปน
ดานงบประมาณ การเชิญชวนการจัดสรรประชาชนใหเขาวัดฟงธรรม หนวยงานสวนทองถ่ิน               
ก็ดําเนินการตามอัตภาพ จึงปลอยใหพระสังฆาธิการดําเนินการกันเอง กับประชาชนท่ีเลื่อมใส              
ในพุทธศาสนา คนเขาวัดนอยลง สวนมากก็จะเปนแก ประชาชนคนไทยไมนับถือศาสนามากข้ึน 
เนื่องจากศาสนาพุทธ เปนศาสนาท่ีปฏิบัติยาก ตองเขาวัดฟงธรรม ตองสวดมนต ซ่ึงคนรุนใหมจะไมให
ความสําคัญในตรงนี้ การนับถือศาสนาแคบอกวา นับถือศาสนาพุทธ แตในทางปฏิบัติ ไมไดนับถือ
ศาสนาอะไร ทุกวันนี้จิตใจของคนจึงมีแตความโหดเหี้ยม มีการทะเลาะเบาะแวงใชอารมณกัน            
ฆากัน ขมขืน ปลนจี้ ไมเวนแตละวัน เพราะไมมีหลักธรรมในการกลอมเกลาจิตใจ ทําใหเปนปญหา      
ตอสังคม ตอประเทศชาติ ท่ีรัฐบาลตองใหความสําคัญและแกไขตอไป 

 ขอเสนอแนะ ผูนําประเทศ ผูบริหารระดับสูง หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน หนวยงาน        
สวนทองถ่ินกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ควรใหความสําคัญกับปญหาขางตน ปลูกฝงตั้งแตเด็กๆ 
จนถึงชั้นมัธยม 6 เพ่ือใหกลอมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนใหเปนคนมีศีลธรรมประจําใจ โดยกําหนด
วิชาศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมบรรจุเปนวิชาเรียนไปดวย ท้ังเรียนในชั่วโมง และนําไปปฏิบัติ         
นอกสถานท่ี ตามวัดตางๆ ท่ีใกลโรงเรียน โดยใหรวมกิจกรรม การทํางานเปนทีม การทํางานเปนหมูคณะ
การเสียสละ ชวยเหลือเก้ือกูล โดยผูนําประเทศตองต้ังงบประมาณในสวนนี้โดยเฉพาะ อันจะนําไปสู    
ใหเด็กไทยท่ีเปนคนดี และเปนอนาคตของชาติ  
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4.4 สรุปวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)         
      เพ่ือยืนยันผลการวิเคราะหขอมูลการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 
      โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

 จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่อง การเสริมสรางความปรองดอง     
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ ของผูทรงคุณวุฒิ 5 กลุม จํานวน 14 รูป/คน มีรายละเอียดดังนี้ 

          กลุมท่ี 1 พระสังฆาธิการ 
1.1  พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1 อําเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี 
1.2  พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว อําเภอแหลมสิงห 

จังหวัดจันทบุรี 
1.3  พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา อําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
1.4  พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ อําเภอลาํลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี 

          กลุมท่ี 2 กลุมผูเช่ียวชาญ 
2.1  พล.ท. รวิช สุรไตรวิช ผูไกลเกลี่ยประนอมในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          

และจังหวัดนนทบุรี อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2.2  นายเสรี ปญจมณี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง อําเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี 
2.3  นางสาวทองใบ ใจม่ัน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง 

อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

          กลุมท่ี 3 กลุมนักวิชาการ 
3.1 รศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี ฝายกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.2 รศ. ดร. สุรินทร  นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา            

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.3 รศ. ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา         

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ 
3.4  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.5  ผศ. ดร.  ประเสริฐ  ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา                

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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  กลุมท่ี 4 อาจารยท่ีปรึกษา 
4.1 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ผศ. ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา                

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

4.2 พระมหาสุนันท สุนนฺโท ผศ. ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา                
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สรุปวิ เคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันผล               

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 4 กลุม สรุปไดดังนี้ 

  4.1 สภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัด และละแวกใกลเคียง และชุมชนตางๆ ในการ

เสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขของพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

   1) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา วัด โดยพระสังฆาธิการ            

มีการทํากิจกรรมการรวมกับประชาชนมาอยางตอเนื่อง เชน การบรรยายธรรม สอนถึงการสราง           

ความสามัคคี รวมท้ังมีการขอความรวมมือผูประกอบการ มีการเรียนรูแบบการเรียนรูรวมสมัย มีการเขา

รวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 และทํากิจกรรมรวมกัน มีการใชสื่อในการทํากิจกรรม อันจะนําไปสู

ความสมานสามัคคี ซ่ึงการรวมกิจกรรมดังกลาว จะนําไปสูความปรองดอง ถือวาเปนเรื่องท่ีดี266 

   2) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา วัด โดยพระสังฆาธิการ            

ในจังหวัดปทุมธานี มีการบรรยายธรรม ใหกับชาวบานท่ีมาวัด เพ่ือปลูกฝงใหชาวบานอยูในศีลธรรม            

ซ่ึงโดยปกติพระสังฆาธิการทุกวัด ปฏิบัติเปนเรื่องปกติ จังหวัดปทุมธานีก็ปฏิบัติเปนเรื่องปกติ ซ่ึงเปน        

การเดินทางถูกทิศทางแลว267 

   3) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา วัด โดยพระสังฆาธิการ             

มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยการบรรยายธรรม ท้ังในวัด และนอกสถานท่ีท่ีไดรับการนิมนต            

โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาบรรยาย เพ่ือใหผูท่ีมาวัดฟงธรรม นําไปใชปฏิบัติ             

ในชีวิตประจําวัน ก็แสดงวา พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานีเดินถูกทางแลว268 

   4) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา พระสังฆาธิการ           

ในจังหวัดปทุมธานี จะมีการบรรยายธรรมท้ังในและนอกสถานท่ีตามท่ีไดรับนิมนต เปนเรื่องปกติ       

ตามบทบาท และภารกิจของพระสังฆาธิการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ 

ชุมชน สังคม269 

 

 

 

266 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
267  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
268 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
269  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
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   5) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา ตามท่ีผูวิจัย ไดทําการ

วิจัยในเรื่องการสรางความปรองดองโดยพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี พระสังฆาธิการไดปฏิบัติ    

ในการสรางความสามัคคีปรองดองเปนเรื่องปกติ ซ่ึงหลักธรรมของพระพุทธเจา เปนหลักธรรมท่ีสอน

ใหมีการสรางความสามัคคีปรองดอง พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีก็มีการเสริมสรางมากข้ึน ถือวา

ปฏิบัติไดถูกตอง270
 

   6) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา ตามท่ีผูวิจัย ซ่ึงเปน           

พระสังฆาธิการ ไดทําวิจัยเรื่องการเสริมสรางความปรองของพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานีมีความแตกแยกเนื่องจากการเมืองเขามาเก่ียวของ โดยปกติชาวบานในจังหวัดปทุมธานี                

ไมมีความขัดแยงใหญโตลุกลามแตอยางใด การรักใครสามัคคีกลมเกลียวในหมูคณะเปนเรื่องปกติ       

แตมีบางเล็กๆ นอย ๆ ไมถึงข้ันลุกลาม การสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี

จึงเปนเรื่องปกติท่ีรวมกับโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรม เชน ใหนักเรียนในโรงเรียน ไปกวาดใบไม     

ทําความสะอาดหองน้ํา รวมกิจกรรมเวียนเทียนในวัด เปนการสรางความสามัคคีปรองดองอยูเสมอ 

ดังนั้นจะเห็นวาท่ีผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ เปนผูดําเนินการวิจัย จึงเปนเรื่องสายตรงท่ีปฏิบัติไดถูกตอง

และปฏิบัติเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน271 

   7) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา ในฐานะท่ีไดทํางาน

รวมกับผูวิจัยมาโดยตลอด เปนการสนิทสนมท่ีเปนการสวนตัวและทางการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตามท่ี

ผูวิจัยไดวิจัยในเรื่องการเสริมสรางความปรองดองโดยพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี จึงเรียนไดวา 

เปนการปฏิบัติท่ีเปนจริงและถูกตองมาถูกทาง เพราะวาผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ ท่ีดําเนินการปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันท้ังหมด ซ่ึงมีความลึกซ้ึงมากท่ีสุด จึงมีความเห็นวา ผูวิจัยทําเรื่องตรงกับตนเอง           

ซ่ึงทําไดถูกตองและตรงท่ีสุด ไมมีขอตําหนิ ไมมีขอแนะนํา272 

   8) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา ผูวิจัย เปนพระสังฆาธิการ     

ท่ีไดปฏิบัติในชีวิตประจําวันปกติ นาจะเขาใจไดลึกซ้ึงมากท่ีสุด จึงมีความเห็นวา ผูวิจัยทําไดถูกตอง

ท้ังหมด จึงไมมีขอทักทวง273 

   9) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา ตามท่ีไดศึกษา         

จากผลงานการวิจัย จึงเขาใจวาผูวิจัย ซ่ึงเปนพระสังฆาธิการเปนผู ท่ีทํางานวิจัยไดดี เนื่องจาก           

ตรงประเด็นในชีวิตประจําวันท่ีปฏิบัติ การวิจัยจึงถือวาถูกตอง ไมมีขอแนะนํา และทักทวงแตอยางใด274 

 

 

      
270สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
271 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
272 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง,  20 มกราคม 2563.  
273 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,       

20 มกราคม 2563. 
274  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
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   10) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา ผูวิจัยในฐานะท่ีดํารง

ตําแหนงพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี และขาพเจาในฐานะอาจารยผูสอน และเปนผูเขารวม

สนทนากลุม จึงมีความเห็นวาผูวิจัย วิจัยเรื่องการเสริมสรางความปรองดองเปนทิศทางท่ีถูกตอง           

ท่ีผูวิจัยไดปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และท้ังชีวิตท่ีดํารงตําแหนงเปนพระสงฆ จนถึงดํารงตําแหนง        

พระสังฆาธิการ จึงไมมีขอแนะนํา และไมมีขอทักทวงเพ่ิมเติมแตอยางใด275 

  11) สภาพท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เห็นวา ตามท่ีไดศึกษา

ผลงานวิจัยการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขของพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี       

ทําใหทราบถึงการสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี เชน โครงการวัดประชา

รัฐสรางสุข มีการทํากิจกรรมรวมกัน ในสวนของสภาพท่ัวไปท่ีปฏิบัติในชีวิตประจําวันมากข้ึน เขาใจ 

จึงไมมีขอแนะนํา หรือทักทวงเพ่ิมเติมแตอยางใด276 

  4.2 องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ     

จังหวัดปทุมธาน ี
   1) โดยรวมแลว วัดจะอยูในชุมชนดั้งเดิม จะเปน บวร คือ บาน วัด โรงเรียน        

จะมีความสัมพันธกัน การไปวัด ไปโรงเรียน บาน ก็จะอยูใกลกัน จะมีความสนิทสนมชิดเชื้อ ดุจญาติ      

พ่ีนอง มาวัด ก็ฟงธรรม มีงานวัดก็มาชวย การเสริมสรางความปรองดองในชุมชนจึงไมเปนประเด็น 

การท่ีผูวิจัยไดวิจัยมานั้น ถือวาเปนปจจัยเชิงบวกท่ีมาถูกทางแลว277 

   2) องคประกอบของการเสริมสรางท่ีสงผลในการเสริมสรางความปรองดอง 

โดยปกติพระสังฆาธิการปฏิบัติกันมาชานาน ตั้งแตรุนปู รุนยา รุนตา รุนยาย รุนทวด ดังนั้น จะเห็นวา 

บาน วัด โรงเรียน จะสนิทกันมาก มีอะไรก็บอกปากกัน ไมตองมีพิธีรีตองมาก การบรรยายธรรม         

ในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ ชาวบานก็ใหความรวมมืออยางดี ทําใหเปนปจจัยท่ีสงผล     

ท่ีใหพระสังฆาธิการไดดําเนินการไดงายตรงประเด็น 278 

  3) ผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ และวิจัยเรื่องการเสริมสรางความปรองดอง

เพ่ือใหสังคมสันติสุขในชุมชน ซ่ึงจะเปนการแบงเบาภาระใหกับทางราชการ และพระสังฆาธิการปฏิบัติ

มาเปนประจํา จะเขาใจไดลึกซ้ึงมากกวา ซ่ึงเห็นวา เปนการวิจัยท่ีถูกตองตรงประเด็น มีไมขอทักทวง 

หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแตอยางใด279 

 

 

275 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,             
20 มกราคม 2563.  

276 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

277 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
278  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
279  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
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  4) บาน วัด โรงเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสรางความปรองดอง    

เพ่ือสังคมสันติสุขในชุมชนมากท่ีสุด พระ ครู นักเรียน ชาวบาน จะมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันฉันท

พ่ีนอง จะใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน งานวัด ชาวบานมาชวย งานชาวบานพระไปชวย ดังนั้น      

จึงไมมีความแตกแยกการบรรยายธรรม การทํากิจกรรมรวมกัน ก็เปนการเสริมสรางความปรองดอง

โดยท่ีไมตองบอกวาเสริมสรางความปรองดอง และปฏิบัติเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน ผูวิจัย        

เปนพระสังฆาธิการจึงวิจัยไดถูกทาง280  

  3) ผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ และวิจัยเรื่องการเสริมสรางความปรองดอง

เพ่ือใหสังคมสันติสุขในชุมชน ซ่ึงจะเปนการแบงเบาภาระใหกับทางราชการ และพระสังฆาธิการปฏิบัติ

มาเปนประจํา จะเขาใจไดลึกซ้ึงมากกวา ซ่ึงเห็นวา เปนการวิจัยท่ีถูกตองตรงประเด็น มีไมขอทักทวง 

หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแตอยางใด281 

  4) บาน วัด โรงเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสรางความปรองดอง    

เพ่ือสังคมสันติสุขในชุมชนมากท่ีสุด พระ ครู นักเรียน ชาวบาน จะมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันฉันท

พ่ีนอง จะใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน งานวัด ชาวบานมาชวย งานชาวบานพระไปชวย ดังนั้น      

จึงไมมีความแตกแยกการบรรยายธรรม การทํากิจกรรมรวมกัน ก็เปนการเสริมสรางความปรองดอง

โดยท่ีไมตองบอกวาเสริมสรางความปรองดอง และปฏิบัติเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน ผูวิจัย        

เปนพระสังฆาธิการจึงวิจัยไดถูกทาง282  

  5) บาน วัด โรงเรียน เปนคําท่ีติดปากและปฏิบัติการใหความชวยเหลือ       

ซ่ึงกันและกัน มาตั้งแตสมัยโบราณ และจะใหความรวมมือกันมาโดยตลอด ไมเพียงแตจะเปนวันสําคัญ

ทางพุทธศาสนาเทานั้น การใหความรวมมือ การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในสวนท่ีเปนงานศพ งานบวช 

ของชาวบานในละแวกนั้น หรือจะมาจากท่ีอ่ืน บาน วัด โรงเรียน เราก็ไมท้ิงกัน ใหความรวมมือกับวัด

มาตลอด ดังนั้น จะเห็นวา ผูวิจัย เปนพระสังฆาธิการท่ีปฏิบัติ จะมีความสนิทสนมกับชาวบาน และครู 

นักเรียนในโรงเรียนเปนอยางดี เปนการเสริมสรางความปรองดองท่ีไมตองอธิบาย ทําไดถูกตองชัดเจน283 

  6) ในฐานะท่ีเปนผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง จะใหความรวมมือกับวัด        

กับชาวบานเปนอยางดี และจะใหเด็กไปชวยงานวัดตลอดท่ีมีงาน เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี

ปรองดองในชุมชน และละแวกใกลเคียง แตในปจจุบัน ดวยเศรษฐกิจ คนทํางานนอกบานมากข้ึน    

และตองทํางานหามรุงหามคํ่า เพ่ือนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงพอ แม เลี้ยงลูก จึงเปนภาระในการ

หาเงิน จึงมีไมมีเวลาท่ีจะเขาวัดเหมือนเม่ือกอน ทําใหการเขาวัดนอยลง เปนการวิจัยท่ีถูกทาง284 

 

 

280  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
281 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
282 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
283  สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
284 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,          

20 มกราคม 2563. 
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  7) ในฐานะท่ีเปนผูนําทองถ่ินในชุมชนใกลวัด และเปนพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม       

ซ่ึงมีหนาท่ีท่ีตองประสานอํานวยความสะดวกท้ังพระสังฆาธิการ หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย 

โรงเรียน บริษัท หางราน โรงงาน เอกชนตางๆ ในการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีวัดรวมกัน และไดรับ       

ความรวมมือ โดยมีกิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง โดยผูนําหลัก        

ในการเสริมสรางความปรองดอง ซ่ึงเปนพระสังฆาธิการ ท่ีอํานวยความสะดวกในกิจกรรม สถานท่ี 

เลี้ยงน้ําดื่ม เชน โครงการรักษาศีล 5 โครงการวัดประชารัฐสรางสุข และอีกหลายโครงการ            

และมีกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมนักเรียนมาตัดตน มากวาดใบไม ทําความสะอาดหองน้ํา เปนตน 

สวนของหนวยงานภาครัฐ มีการจัดอําเภอเคลื่อนท่ี จังหวัดเคลื่อนท่ี โรงพยาบาลเคลื่อนท่ี               

โดยโรงพยาบาลมาอํานวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพใหกับพระภิกษุสงฆ เณร ซ่ึงกิจกรรม

ดังกลาว ไดรวมดําเนินการรวมกัน จะเห็นวา พระสังฆาธิการเปนเสริมสรางความปรองดองโดยไดทํา

กิจกรรมรวมกัน ทําใหเกิดความสามัคคีปรองดอง ซ่ึงผูวิจัย ซ่ึงเปนพระสังฆาธิการ ไดวิจัยไดถูกตอง 

ตรงประเด็น285 

  8) ไดตรวจสอบทบทวนงานวิจัยการเสริมสรางความปรองดองแลว เห็นวา       

ผูวิจัยซ่ึงเปนพระสังฆาธิการไดวิจัยในดานปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสรางความปรองดองไดถูกตอง            

ตรงประเด็น จึงไมมีขอแนะนําแตอยางใด 286 

  9) ไดตรวจสอบทบทวนงานวิจัยในดานปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสราง           

ความปรองดองดังกลาวแลว เห็นวาถูกตองเหมาะสม ไมทักทวงแตอยางใด287 

                   10) ไดอานงานวิจัยในการเสริมสรางความปรองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระ

สังฆาธิการ เห็นวา ผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ ไดวิจัยตรงประเด็น ถูกตอง288 

                   11) เขาใจตามท่ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามท่ีไดปฏิบัติจริง ไมทักทวง289 

 

 

 

 

 

 

 
285  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา, 20 มกราคม 2563. 
286 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,       

20 มกราคม 2563.  
287 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 

288 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
289 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
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แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองสันติสุข   
  ดานการศึกษา 

   1) การศึกษาชวยใหการสรางสันติสุข และสันติภาพอยางชัดเจน เนื่องจาก        

คนมีการศึกษา จะเปนคนมีความสามารถในการใชความคิด หรือใชปญญา เม่ือพระสังฆาธิการบรรยาย

ธรรมคนท่ีมีการศึกษาจะเขาใจงาย พิสูจนไดวา หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนเรื่องท่ีพิสูจนได            

ไมไดหลอกลวง และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได ไมมีขอทักทวงแตอยางใด290 

   2) ผู ท่ีมีการศึกษา จะเปนคนมีสังคมกวาง เปนคนใชความคิดในทาง            

ท่ีถูกตอง ดังนั้นการบรรยายธรรม เม่ือผูมีการศึกษาไดสดับตรับฟงแลว สามารถไดสื่อสารนําเอาไป

อธิบายใหสมาชิกในครอบครัวไดเขาใจอีกทอดหนึ่ง ซ่ึงจะเปนการแบงเบาภาระใหกับพระสังฆาธิการ 

ในการเสริมสรางความปรองดองในชุมชนได ถูกตองไมมีขอแนะนํา291 

   3) พระสังฆาธิการ จะมีการบรรยายธรรมในการเสริมสรางความปรองดอง       

เปนบทบาทและภารกิจท่ีไดปฏิบัติเปนประจํา ในชุมชนในแตละครัวเรือนมีลูกหลานเรียนหนังสือ     

มากข้ึน เปนการยกระดับปญญาของตนเอง ไมหูเบา ไมเชื่อคนงาย มีเหตุผล รวมท้ังมีศักยภาพในการ

ยกระดับปญญาของตนเอง ดังนั้นความขัดแยงตางๆ ก็นอยลง ท้ังในครอบครัว และชุมชน เนื่องจาก         

ผูมีการศึกษาสามารถนําเอาเหตุผลมาอธิบายใหบุคคลในครอบครัวเขาใจได เปนการวิจัยท่ีถูกทาง292 

  4) วัด โดยพระสังฆาธิการ เสริมสรางความปรองดองโดยนําหลักธรรม        

คําสอนของพระพุทธเจา มาบรรยายโดยตลอด หากชาวบานมีการสงสัยสามารถนํากลับไปถาม

ลูกหลานตนเองท่ีมีการศึกษา ซ่ึงทําใหมีความเขาใจมากข้ึน เปนการวิจัยท่ีถูกตอง293 

   5) บุตรหลานของครอบครัวในชุมชน จะมีการศึกษามากข้ึน ทําใหการเขา

วัดนอยลง แตหากมีโอกาสเขาวัดในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ก็จะมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอน                 

ท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมใหฟง เขาใจไดถูกตอง ซ่ึงกระบวนการคิดดังกลาวสามารถนําไป

อธิบายใหบุคคลในครอบครัวเขาใจมากข้ึน ทําใหบุคคลในครอบครัวมีความเขาใจในหลักธรรมท่ีถูกตอง 

ความขัดแยงในชุมชนก็นอยลง เนื่องจากการนําเอาเหตุผลมาคุยกัน เปนการวิจัยท่ีถูกทางและตรง

ประเด็น294
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
291  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
292 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
293  สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
294  สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
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   6) การศึกษาชวยใหคนมีปญญา เปนการยกระดับจิตใจของคน ทําใหมี

ความเขาใจตางๆ มากข้ึน มีความคิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอยางมีเหตุผล 

คิดถูกทาง เปนตน การคิดดังกลาว เม่ือมาฟงการบรรยายธรรมของพระสังฆาธิการ จะชวยใหผูท่ีมี

การศึกษาเขาใจมากข้ึน ถูกตองมากข้ึน สามารถนําไปอธิบายใหบุคคลในครอบครัวเขาใจมากยิ่งข้ึน 

ชวยใหลดความขัดแยงในชุมชนได เปนการลดภาระและแบงเบาภาระของพระสังฆาธิการในการ      

เสริมสรางความปรองดองไดในระดับหนึ่ง การวิจัยนี้ไมมีขอแนะนํา295 

   7) การศึกษาทําใหคนมีสังคมกวางข้ึน การคิดมีเหตุผลมากข้ึน มีปญญา      

ในการคิดการมีความคิดท่ีดี การอยู ในครอบครัวก็จะไมมีความขัดแยง ทําใหการอยูดวยกัน              

อยางมีเหตุผลและเขาใจ ก็จะเปนการสนับสนุนในการสรางความสามัคคีปรองดองในครอบครัว             

ในหมูคณะ ในชุมชน ในสังคมมีความเห็นเหมือนผูวิจัย 296 

   8) งานวิจัยการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

ทําใหเขาใจวา ผูวิจัยมีความรูความเขาใจในการวิจัย เนื่องจากเปนพระสังฆาธิการ เปนผูปฏิบัติงานจริง       

เห็นดวยงานวิจัยครั้งนี้297 

   9) การวิจัยเรื่องความปรองดองโดยพระสังฆาธิการ ซ่ึงผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ 

มีความเห็นวา วิจัยไดถูกตอง ไมมีขอแนะนํา298 

   10) ไดอานงานวิจัยของผูวิจัย ซ่ึงผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ ม่ันใจวา        

เปนการวิจัยท่ีถูกตอง เนื่องจากปฏิบัติตามบทบาทภารกิจไดอยางถูกตอง และนํามาอธิบายไดถูกตอง

เชนเดียวกัน ไมมีขอแนะนําแตอยางใด299 

   11) ไดทบทวนงานวิจัยในเรื่องการเสริมสรางความปรองดอง โดยพระสังฆาธิการ  

โดยพระสังฆาธิการ ในจังหวัดปทุมธานี ทําใหเขาใจมากข้ึน และเชื่อวาผูวิจัยก็มีความเขาใจมาก

เชนเดียวกัน เนื่องจากไดปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามบทบาทภารกิจ กําหนดงานวิจัยไดถูกตอง              

ไมมีขอทักทวง300
 

 

 
295  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา, 20 มกราคม 2563. 
296  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา, 20 มกราคม 2563. 
297  สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                                

20 มกราคม 2563.  
298 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 

299 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
300  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
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   ดานศาสนา 

   1) การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข ตามบทบาทภารกิจ           

พระสังฆาธิการไดดําเนินการเปนเรื่องในชีวิตประจําวัน ถึงจะขัดแยงหรือไมขัดแยง แตเปนการปลูกฝง

ใหนําหลักธรรมคําสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตรงประเด็นไมทักทวง301 

   2) ศาสนาพุทธ เปนเครื่องมือในการเสริมสรางความปรองดองของ          

พระสังฆาธิการท้ังหมด โดยการบรรยายธรรม การทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญทางพุทธศาสนา        

ท่ีปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีตกาล จนถึงปจจุบัน ดังนั้นการวิจัยดังกลาว เปนเรื่องท่ีถูกตอง และตรงประเด็น 302 

   3) การเสริมสรางความปรองดอง พระสังฆาธิการไดนําเอาหลักธรรมคําสอน      

ของพระพุทธเจามาบรรยายธรรมในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา ท้ังในวัด และนอกสถานท่ี          

ท่ีไดนิมนต จะเห็นวา ศาสนาพุทธ เปนศาสนาท่ีนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจานอมนําไป

ปฏิบัติ เห็นดวยกับงานวิจัยของพระสังฆาธิการ ไมทักทวง และไมเสนอแนะ303 

  4) ศาสนาพุทธ เปนการเสริมสรางความปรองดองท่ีดีท่ีสุด หากทุกคน     

นําเอาศีล 5 ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน จะชวยใหทุกคนจิตใจดี การกระทําตางๆ ก็จะดีไปดวย            

ก็จะเกิดความสามัคคีปรองดองในท่ีสุด เห็นดวยกับการวิจัยในครั้งนี้ ไมมีขอเสนอแนะ304 

   5) วัด พระ คําสอนของพุทธศาสนา เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน ดังนั้น      

การบรรยายธรรม หากผูฟงนําไปปฏิบัติ และนําไปปฏิบัติ ได  ก็จะเกิดประโยชน กับตนเอง                

และครอบครัว หมูคณะ ชุมชน ประเทศชาติ ซ่ึงเปนการปฏิบัติกันมาชานาน ซ่ึงศาสนาพุทธเปนศาสนา

ท่ีนําไปสูความสงบสันติ มากท่ีสุด เห็นดวยกับศาสนาเปนตัวเชื่อมในการสรางความสามัคคีปรองดอง 

หากทุกคนนําไปปฏิบัติ305 

   6) ศาสนาเปนตัวเชื่อมในการสรางความสามัคคี โดยพระสังฆาธิการ            

เปนสะพานบุญระหวางวัดกับประชาชน หากทุกคนไดนําไปปฏิบัติเปนแนวทางการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ความขัดแยงจะไมเกิดมีแตจะทําใหเกิดความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ เห็นดวยกับผูวิจัย วิจัยในเรื่อง    

ท่ีตรงประเด็น306 

  

 

   

 

    

301  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
302  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภริักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
303  สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
304 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
305   สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
306 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,        

20 มกราคม 2563. 
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   7) ในชุมชม สถานท่ีปฏิบัติงาน หากนําหลักธรรมคําสอนของ

ศาสนาพุทธ เปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน ศีล 5 และทํากิจกรรมรวมกัน มีโอกาส   

ไดพบปะพูดคุยกัน จะเปนการสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ในสังคม ในชุมชน ไดเปนอยางดี          

เห็นดวยกับการวิจัยในครั้งนี้ ถูกตอง ไมมีขอเสนอแนะ307 

    8) การสรางความสามัคคีปรองดองของพระสังฆาธิการ โดยการนํา

ศาสนาพุทธ ในดานหลักธรรมคําสอนมาเปนแนวทางปฏิบัติ เปนการเดินท่ีถูกทาง ไมมีขอแนะนํา       

เห็นดวย308 

   9) เห็นดวย กับงานวิจัย ในการเสริมสรางความปรองดอง              

โดยพระสังฆาธิการ ซ่ึงผูวิจัยเปนผูปฏิบัติโดยตรง ดังนั้น จึงมีความเขาใจในเนื้องานของงานวิจัย                

อยางถองแท ไมมีขอเสนอแนะ309 

   10) วัด พระ เปนศูนยรวมจิตใจทางวิญญาณของผูท่ีนับถือศาสนา

พุทธ มาอยางยาวนาน ทําใหเกิดการซึมลึกในจิตใจ หากไมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค       

ไปปฏิบัติ ก็จะไมเกิดประโยชน ศาสนาพุทธสอนใหผูคนมีจิตใจสงบ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีพิสูจนได ดังนั้น       

จะเห็นวา หากทุกคนปฏิบัติตามคําสอน ก็จะเกิดความสามัคคีปรองดอง โดยพระสังฆาธิการเปนผูสื่อ 

และสอน ในการนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ ก็จะเกิดความสามัคคีปรองดองในครอบครัว หมูคณะ 

ชุมชนได310 

   11) ไดศึกษางานวิจัยการสรางความปรองดองโดยพระสังฆาธิการ 

เห็นวา ศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรางความปรองดอง หากทุกคนไดนําเอาหลักธรรมคําสอน         

ไปปฏิบัติ  เชื่อวา ประเทศชาติจะมีแตความสงบสุขตลอดไป และงานวิจัยนี้ ก็วิจัยได ถูกทาง                  

ไมมีขอเสนอแนะ311 

 

 

 

 

 
 

 
307  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา, 20 มกราคม 2563. 
308 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,      

20 มกราคม 2563.  
309 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสรฐิ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 

310 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
311  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
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  ดานการเมือง 

   1) ระบบการเมือง เปนระบบท่ีชวยในการสรางสันติสุขใหกับสังคมเปนอยางยิ่ง 

วัด โดยพระสังฆาธิการ สามารถทํางานรวมกับการเมืองได เพ่ือนําไปสูความสงบสุขของบานเมือง            

พระสังฆาธิการจะตองเดินทางสายกลางอยางม่ันคง ไมฝกใฝฝายใด เพ่ือความสงบ และไดปฏิบัติ              

กันมาเปนเรื่องปกติ งานวิจัยไมมีขอเสนอแนะแตอยางใด312 

   2) การท่ีระบบการเมือง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฏร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาตําบล ผูนําทองถ่ิน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานหมูบาน เปนตน         

ไดใหความรวมมือกับวัด โดยพระสังฆาธิการ ดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกับวัดเปนประจํา ซ่ึงเปน      

การสรางความสามัคคีปรองดอง ซ่ึงอยูในขอบเขตและกรอบของพระสังฆาธิการท่ีพึงกระทําได 

งานวิจัยนี้ไมมีขอทวงติง313 

   3) วัด พระ ประชาชน อยูกันอยางมีความสุข มีความรวมมือชวยเหลือ         

ซ่ึงกันและกัน ไมมีปญหาการแตกแยก ขัดแยงแตอยางใด หากระบบการเมืองไมแสวงหาอํานาจ       

จากประชาชนในชุมชน และนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ดังนั้นพระสังฆาธิการจะตองเสริมสราง      

ความสามัคคีปรองดองใหหมูคณะใหได เพ่ือนํามาสูความสงบสุข งานวิจัยไดอธิบายไดถูกตองชัดเจน 

ไมมีขอเสนอแนะ314 

  4) ระบบการเมือง นักการเมือง ชวยสรางประโยชน แตในขณะเดียวกัน      

ก็สรางความแตกแยก เพ่ือตองการอํานาจ ดังนั้น พระสังฆาธิการ จะตองอธิบายใหประชาชนใหเขาใจ

ถึงกฎ ระเบียบของบานเมือง เพ่ือไมใหถูกหลอกได มีความหนักแนน วัดจะมีสวนรวมและให         

ความรวมมือกับระบบการเมืองในทางท่ีถูกตอง และจะตองอธิบายใหประชาชนทราบความถูกตองดวย 

เพ่ือความสามัคคี ในชุมชน ในสังคม ใหอยูอยางมีความสุข วิจัยไดชัดเจน ไมมีขอเสนอแนะ315 

   5) ระบบการเมือง นักการเมือง ตองอยูภายใตกฎหมายท่ีถูกตอง การให          

ความรวมมือของวัด และพระสังฆาธิการ ก็ตองอยูในกรอบ ในแนวทางท่ีถูกตอง ไมเปนเครื่องมือ                 

ใหนักการเมืองท่ีทํามาทําลายความสามัคคีปรองดองในชุมชนได ไมมีขอเสนอแนะ316 

 

 

 

 

 

 

 

312 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
313  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภริักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
314 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
315 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
316 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
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   6) ระบบการเมือง นักการเมืองท้ังระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน เปรียบเสมือน

ดาบสองคม ใหท้ังคุณและโทษ ดังนั้นการใหความรวมมือกับนักการเมือง ระบบการเมือง จะตองอยู           

ในแนวทางบนพ้ืนฐานของความถูกตอง จึงจะไมมีความขัดแยงในหมูคณะ ในชุมชน ในสังคมได จึงเห็นวา 

เปนการวิจัยท่ีชัดเจน ไมมีขอเสนอแนะ317 

   7) ระบบการเมืองจะตองสรางระบบธรรมรัฐท่ีถูกตอง เพ่ือใหประชาชน            

ไดเปนท่ีพ่ึง เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยใหประชาชนมีสวนรวม มีความโปรงใสในเรื่อง            

ตางๆ เปนอยางดี สามารถตัดสินใจในตัวเองได บนพ้ืนฐานของความถูกตอง เปนการวิจัยถูกทาง         

อันจะนําไปสูความปรองดองได318 

   8) เปนการวิจัยการเสริมสรางความปรองดอง ในระบบการเมือง                 

ท่ีพระสังฆาธิการไดใหความรวมมือกับนักการเมืองท่ีมามีสวนรวมกับวัดและประชาชน ไดถูกตอง          

ไมมีขอเสนอแนะ319 

   9)  ระบบการเมืองชวยสรางสันติสุข โดยพระสังฆาธิการไดใหความรวมมือ

ในการนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยายตามบทบาทและหนาท่ี และการวางตัวเปนกลางเปนเรื่อง         

ท่ีสําคัญ เห็นวาวิจัยไดถูกตอง ไมมีขอทักทวง 320 

   10) ในระบบการเมือง การใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเรียกวา 

ธรรมรัฐ จะสรางความม่ันใจใหกับประชาชนมากยิ่งข้ึน พระสังฆาธิการก็มีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว 

คือการใหความรวมมือในกิจกรรม เพ่ือนําไปสูการสรางความสามัคคีได เห็นดวย 321 

   11) พระสังฆาธิการตองเปนกลางระหวางระบบการเมือง และประชาชน 

ซ่ึงจะตองยึดถือความถูกตองเปนหลัก พระสังฆาธิการจะตองเปนท่ีพ่ึงใหประชาชนได ประชาชน          

มีสวนรวม และรับรู ความโปรงใส มีความเห็นท่ีถูกตอง322 

 

 

 

 

 

 

   

   
317 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
318 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
319 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                      

20 มกราคม 2563.  
320 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
321 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
322 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
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ดานกระบวนการยุติธรรม 

   1) หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา มีสวนใหการดําเนินชีวิต การควบคุม

พฤติกรรมของมนุษย สามารถประพฤติในสิ่งท่ีถูกตองได พระสังฆาธิการจึงปลูกฝงใหประชาชนดําเนิน

ชีวิตตามคําสอนของพระพุทธเจา เปนเรื่องท่ีถูกตอง ไมมีขอเสนอแนะ323 

   2) การบรรยายธรรมของพระสังฆาธิการ เพ่ือกลอมเกลาใหประชาชน          

ไดยึดถือความถูกตอง เพ่ือใหการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ภายใตระบบกฎหมายยุติธรรมตอประชาชน    

ดวยเชนกัน เห็นดวยกับผูวิจัย ไมขัดของ324 

   3) กระบวนการยุติธรรมท่ีมีตอประชาชน เปนปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสราง

ความปรองดอง ซ่ึงพระสังฆาธิการจะตองนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยายเพ่ือเปนแนวทาง                 

ในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองเชนเดียวกัน เห็นดวย325 

  4) พระสังฆาธิการ ออกบรรยายธรรมใหกับผูท่ีติดคุกติดตารางในเรือนจํา         

เปนการชวยใหไมใหผูหลงผิดกระทําผิดอีก เปนการแบงเบาภาระทางราชการไดถูกตอง ไมเสนอแนะ326 

   5) บทบาทและหนาท่ีของพระสังฆาธิการท่ีนําเอาหลักธรรมคําสอน           

มาบรรยายเพ่ือใหประชาชนนําเขาสูจิตใจ ใหเห็นคุณคาของคุณธรรม อันจะนําไปสูความสามัคคี

ปรองดอง จะไดไมกระทําผิด เปนหนาท่ีของพระสังฆาธิการ ไมมีขอเสนอแนะ327 

   6) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมโดยใหความรู กับประชาชนท่ีมาวัด          

ใหความรูดานกฎหมาย เพ่ือไมใหทําผิด ซ่ึงจะตองผานกระบวนการยุติธรรม 328 

   7) พระสังฆาธิการ อํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีเพ่ือใชในการ

แสดงออกทางความคิดเห็น ซ่ึงทุกคนจะตองไดรับความยุติธรรมเทาเทียมกัน แตพระสังฆาธิการจะตอง

อยูทางสายกลาง ไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง เห็นชอบดวย329 

   8) วัด พระสังฆาธิการ เปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน สามารถมาปรึกษา

ปญหากับพระสังฆาธิการได และสามารถไกลเกลี่ยความขัดแยง เพ่ือนําไปสูความถูกตอง โดยไมตอง

ผานกระบวนการยุติธรรมของทางราชการ เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของทางราชการ เห็นดวย 330 

 

 

 

323 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
324 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
325 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
326 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
327 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
328 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
329 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
330 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                   

20 มกราคม 2563.  
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   8) วัด พระสังฆาธิการ เปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน สามารถมาปรึกษา

ปญหากับพระสังฆาธิการได และสามารถไกลเกลี่ยความขัดแยง เพ่ือนําไปสูความถูกตอง โดยไมตอง

ผานกระบวนการยุติธรรมของทางราชการ เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของทางราชการ เห็นดวย 331 

   9) พระสังฆาธิการ มีการสอนหลักธรรมท่ีย้ําถึงความถูกตอง ไมใหกระทํา

ความผิดกฎหมาย และไมตองผานกระบวนการยุติธรรม เปนเรื่องท่ีดีและเห็นดวย332 

   10) พระสังฆาธิการในปจจุบัน มีการศึกษาทางโลกมากข้ึน สามารถ          

ใหคําแนะนําดานกฎหมายเบื้องตนใหกับประชาชนได และจะอธิบายพรอมกับบรรยายธรรมไปดวย 

เพ่ือการดํารงชีวิตในทางท่ีถูกท่ีควร ขอสนับสนุนในเรื่องนี้ เห็นดวย333 

   11) กรณีท่ีเกิดขอพิพาทในชุมชน พระสังฆาธิการสามารถเกลี้ยกลอม       

โดยการใชหลักธรรมในการชวยตัดสินใจ เพ่ือลดความรุนแรงได ไมมีขอแนะนํา เห็นดวย334 

 

ดานสื่อสารทางสังคม 

   1) การประชาสัมพันธ  การสื่อสารตางๆ ในดานหลักธรรมคําสอน            

เปนแนวทางท่ีพระสังฆาธิการดําเนินการในปจจุบัน ทําใหประชาชนไดทราบ เห็นดวยขอสนับสนุน 335 

   2) การสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ มีการประชาสัมพันธทุกวันพระ 

และประชาสัมพันธเสียงตามสาย ทางโลกโซเซียล ในการทํากิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

เพ่ือใหประชาชนเขารวมกิจกรรมดวยกัน เปนการสรางความสามัคคีปรองดอง เห็นดวย 336 

   3) ในปจจุบันมีการสื่อสารทางสังคมกวางข้ึน เชน สื่อออนไลนตางๆ 

Facebook แผนไวนิล สามารถเปนสื่อในการประชาสัมพันธในการทํากิจกรรมของวัด เพ่ือใหมา        

รวมกิจกรรมดวยกัน เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง ไมมีขอทักทวง337 

  4) การสื่อสารทางสังคม มีการประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนไดทราบกิจกรรมท่ีทางวัดจัดข้ึน338 

   
 

 

  
 

331 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

332 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
333 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
334 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
335 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
336 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
337 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
338 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
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   5) พระสังฆาธิการ บรรยายธรรมเปนเรื่องปกติ แตจะมีการสื่อสารทางโลก

โซเซียลเพ่ือใหประชาชนไดทราบความเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง339 

   6) พระสังฆาธิการมีการประชาสัมพันธทางสื่อสารสนเทศ การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธตามโลกโซเชียลตาง ๆ สื่อมวลชนตางๆ ในทองถ่ิน มีการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดานหลักธรรม เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดอง เปนเรื่องท่ีดี เห็นดวย340 

   7) การประชาสัมพันธในการติดบอรดท่ีวัด เพ่ือประชาสัมพันธการจัด

กิจกรรมของพระสงฆในวัด เปนสิ่งท่ีดีเห็นดวย341 

   8) มีการสื่อสารทางสังคม ในการประกาศเสียงตามสาย มีการสวดมนตเย็น        

และมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของวัดเพ่ือใหประชาชนมารวมกิจกรรม สนับสนุน342 

   9) บรรยายธรรม เทศนาธรรมในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา มีการอัด

วีโอลงในโซเซียล Facebook เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมการสวดมนตของวัด เห็นดวย343 

   10) พระสังฆาธิการมีการจัดตักบาตรท่ีวัดทุกวันพระตลอดท้ังป เพ่ือให

ประชาชนไดมารวมกิจกรรม มีการประชาสัมพันธทางโลกโซเซียล จะไดทราบท่ัวถึงกัน เปนการทํางานเชิงรุก 

เห็นชอบ344 

   11) การสรางความปรองดองจะตองมีการปลูกฝงทุกวัน ๆ ในดานบรรยายธรรม         

มีกิจกรรมใหทํารวมกัน ไดพบปะสังสรรคกัน พูดคุย สื่อสังคมดานตางๆ สามารถชวยได เห็นดวย 345 

 

  ดานเมตตามโนกรรม 

   1) โดยปกติ ตามหลักสาราณียธรรม 6 พระสังฆาธิการไดมีการบรรยายธรรม

ใหกับชาวบาน ประชาชนท่ีมาวัดอยูเปนประจําแลว ดานมโนกรรม การคิดดีทําดี เปนการสรางมิตร          

ไมไดคิดรายกับใคร ก็ไมมีความแตกแยก เปนเสริมสรางความปรองดองไปดวย ตามงานวิจัยเห็นดวย346 

   
 

 
 

339 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา, 20 มกราคม 2563. 

340 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

341 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                           
20 มกราคม 2563.  

342 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

343 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
344 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
345 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
346 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
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   2) ตามหลักสาราณียธรรม 6 ดานมโนกรรม หากใครท่ีเขาวัดฟงธรรมบอยๆ      

พระสังฆิการก็จะบรรยายธรรมดานนี้โดยปกติ เพราะเปนการคิดดีทําดี คนคิดก็มีความสุข ไมทําใหใคร

เดือดรอน เปนการสรางความสามัคคี อันจะนําไปสูความปรองดอง ไมมีคําแนะนําในงานวิจัยแตอยางใด347 

   3) โดยสวนมากการเสริมสรางความปรองดอง พระสังฆาธิการ มีการบรรยาย

ธรรมในดานมโนกรรมบรรยายไปพรอมๆ กับ ศีล 5 หากผูฟงนําไปปฎิบัติ ก็จะสุขใจไปดวย                

จึงเปนประโยชนกับตนเองและสังคม อันจะนําไปสูความสามัคคี เห็นดวยตามงานวิจัยดังกลาว348 

  4) การบรรยายธรรม เปนการแนะนําไปในทางท่ีดี ใหสรางมิตร โดยเฉพาะ       

ดานมโนกรรม การแคคิดดีทําดี ก็สุขใจแลว เกิดประโยชนทุกฝาย การคิดดีทําดี จะไมมีความขัดแยง           

ในหมูคณะ ดังนั้นการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการตามงานวิจัย เปนเรื่องท่ีถูกตอง349 

   5) หลักธรรมคําสอนตางๆ สอนใหประชาชนปฏิบัติตัวดี คิดดี เพ่ือนําไปสู

สังคมสันติสุข ดังนั้นการบรรยายธรรมดานมโนกรรม การคิดดีตอเพ่ือนมนุษย หรือท่ีเรียกวา              

การคิดบวก ก็เปนเรื่องท่ีดี หลักธรรมตางๆ สามารถนําไปปรับใชในดานกฎหมายไดก็ยิ่งดี ดังนั้น

งานวิจัยนี้ ถูกตอง350 

   6) หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา สอนใหมีความรักในมวลมนุษยชาติ         

เปนการสรางมิตร หากทุกคนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจํา ก็จะพบแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต การคิดดี                 

ก็เชนเดียวกัน ก็มีแตความสุขความเจริญ ดังนั้น หลักธรรมดานมโนกรรม คิดดีทําดี ตามงานวิจัย         

เห็นดวยเปนการเสริมสรางความปรองดองโดยพระสังฆาธิการอยางแทจริง351 

   7) ตามท่ีผูวิจัยไดวิจัยเรื่องการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข           

โดยพระสังฆาธิการ เปนเรื่องท่ีเห็นไดชัดวา พระสังฆาธิการบรรยายธรรมท่ีมีการการเสริมสราง               

ความปรองดองในชุมชน หมูบาน อําเภอ จังหวัด สังคม ประเทศชาติ ดวยการบรรยายธรรมในดาน

เมตตามโนกรรม การคิดบวก หรือ การคิดดีทําดี ก็จะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง เห็นดวย            

กับงานวิจัย352 

 

 

 

 

 

 

 

  

         
347 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
348 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
349 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
350 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,        

20 มกราคม 2563. 
351  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,        

20 มกราคม 2563. 
352  สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,  ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                   

20 มกราคม 2563.  
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   8)  ตามงานวิ จั ยการเสริมสร างความปรองดองเ พ่ือสั งคมสันติ สุ ข                   

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยเปนพระสังฆาธิการ เห็นดวยวา เปนงานวิจัยท่ีตรงประเด็น 

พระสังฆาธิการมีการเสริมสรางการปรองดองในชุมชม หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตามหลักธรรม

คําสอนในดานเมตตามโนกรรม คือการคิดดี คิดบวก อันจะนําไปสูความปรองในท่ีสุด353 

   9) การสรางความปรองดอง ตองมีความสามัคคีมากอน ดังนั้นการท่ีจะสามัคคี           

ก็ตองมีการเริ่มตนดวยการคิดดีตอกัน ตามพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมดานมโนกรรม ก็เห็นดวย           

กับการนําการคิดดีมาสรางความปรองดองในหมูคณะ ชุมชน ตําบล หมูบาน เปนตน354 

          10) พระสังฆาธิการมีการนําหลักธรรมคําสอนในการสรางความสามัคคี

ปรองดองตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงแนะนําใหทุกคนนําไปปฏิบัติในสังคม เชน ในดาน

เมตตามโนกรรม คือ การใหคิดดี การคิดดีในกลุมเพ่ือนฝูงตางๆ เพ่ือสังคมสันติสุข จากกลุมเล็ก         

เปนกลุมใหญ ตอไป จะเปนระดับประเทศ หากทุกคนนําไปปฏิบัติได ก็จะนําความสุขมาสูมวลมหาชน

ในประเทศได จึงไมมีขอเสนอแนะในการวิจัย เห็นดวย355 

         11) การคิดดีตอกันและกัน ก็จะสรางความสามัคคีในหมูคณะ การท่ี            

พระสังฆาธิการนําหลักเมตตามโนกรรม คือ การคิดดีมาบรรยายธรรมใหประชาชนไดรับฟง หากทุกคน

ไดนําไปปฏิบัติก็จะมีสามัคคีในหมูคณะ ในชุมชน ในตําบลได ไมมีขอเสนอแนะ356 

ดานเมตตาวจีกรรม 

   1) การบรรยายธรรมท่ีนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยาย ลวนแตเปน          

การเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ สวนในดานเมตตาวจีกรรม คือ การพูดดี หากทุกคนนํา          

ไปปฏิบัติก็จะเกิดความดีตอกัน เพราะการพูดดีตอกันเปนการแสดงออกถึงความจริงใจ เชน การชื่นชม           

การทักทาย เปนตน เห็นดวยกับการวิจัยเรื่องนี้ ไมมีขอเสนอแนะ357 

   2) ตามหลกสาราณียธรรม 6 ในดานเมตตาวจีกรรม เปนเรื่องท่ีสําคัญ     

เรื่องหนึ่งในการสรางความสามัคคี คําพูดเปนสิ่งท่ีนากลัว สามารถทําลายมิตรภาพไดอยางยั่งยืน      

ดังนั้น การท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมในดานเมตตาวจีกรรม คือการพูดดี อันจะนําไปสู         

ความสามัคคีในหมูคณะ งานวิจัยนี้ไมมีขอทักทวง358 
 

 

 

 

 

353 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 

354 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
355 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
356 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
357  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
358 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
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ดานเมตตาวจีกรรม 

   3) การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ เปนการปฏิบัติ                  

กันมาตลอด ถึงไมมีความขัดแยงในประเทศ พระสังฆาธิการก็จะมีการปลูกฝง การสอนโดยการ                    

บรรยายธรรมมาตลอดเปนการปลูกฝงในเรื่องท่ีดี และนําไปปฏิบัติดีตอกัน ก็จะมีความสามัคคี             

เห็นดวยกับงานวิจัยท่ีตรงประเด็น359 

  4) พระสังฆาธิการ มีการบรรยายธรรมในดานเมตตาวจีกรรม โดยการใช

คําพูดท่ีดี ใชวาจาดีตอกัน ใชวาจาท่ีดี สุภาพ ออนหวาน นาฟง และพูดในสิ่งท่ีควรพูด เพ่ือไมให         

คนท่ีสนทนาดวยเจ็บช้ําน้ําใจ อันจะนําไปสูความรักความสามัคคีตอกัน ซ่ึงในงานวิจัยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานีก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน ก็เห็นดวยกับงานวิจัย ไมมีขอทักทวง360 

  5) การท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมตามหลักสาราณียธรรม 6 ในดาน

เมตตาวจีกรรม เปนการใชคําพูดท่ีดีตอกัน พูดจาสุภาพดวยกันเพ่ือหวังประโยชนตอกัน หากประชาชน

ไดนําไปปฏิบัติ ก็จะนําไปสูความสามัคคีในหมูคณะ ชุมชน ตําบล จนถึงประเทศชาติ เห็นดวย            

กับการวิจัยในเรื่องนี้ 361 

   6) การท่ีพระสังฆาธิการในนําหลักธรรมคําสอนดานเมตตาวจีกรรม มาสอน          

ใหประชาชนนําไปใชในชีวิตประจําวัน เปนการเริ่มตนในการสรางความสามัคคี เริ่มตนในครอบครัวท่ีดี 

เห็นดวยกับการวิจัยในเรื่องความปรองดอง ท่ีจะตองใชคําพูดท่ีดีตอกัน 362 

   7) การท่ีสังคมจะอยูรวมกันเปนสุข อันดับแรกท่ีไดพบปะกัน ก็คือ การใช

คําพูดท่ีดีตอกัน โดยการเริ่มตนท่ีครอบครัว เม่ือพูดดีตอกัน ความรักความผูกพัน ความสามัคคี            

ก็จะเกิดข้ึน เห็นดวยกับการวิจัยเรื่องนี้สําหรับพระสังฆาธิการ363 

   8) พระสังฆาธิการไดบรรยายธรรม สอนหลักธรรมในการใชคําพุดท่ีดีตอกัน          

ท่ีเรียกวา ปยะวาจา หรือวจีกรรม คือการพูดท่ีดีตอกัน นําไปสูการสรางความสามัคคีในหมูคณะ         

เห็นดวย364 

 

 

 

 

 

359 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
360    สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
361 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,           

20 มกราคม 2563. 
362  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,           

20 มกราคม 2563. 
363 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                       

20 มกราคม 2563.  
364 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
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   9) พระสังฆาธิการไดสอนหลักธรรมในการใชคําพูดท่ีดีตอกัน เพ่ือใหอยู

รวมกันอยางมีความสุข เปนหลักธรรมในดานเมตตาวจีกรรม ท่ีสอดคลองและนําไปสูความสามัคคี

ปรองดอง เห็นดวย365 

   10) การวิจัยเรื่องการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการ เปนเรื่องท่ีมาถูกทาง เพราะสังฆาธิการมีการเสริมสรางความปรองดองโดยการนํา

ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาแตชานานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และตลอดไป                   

จึงเปนเรื่องท่ีดําเนินการไดถูกตอง ตรงประเด็น366 

   11) พระสังฆาธิการสอนใหการใชคําพูดท่ีดีตอกัน ตามหลักธรรมคําสอน     

ในดานเมตตาวจีกรรม ตามหลักสาราณียธรรม 6 ซ่ึงจะสอนในเรื่อง การพูดดี การสรรเสริญเยินยอ    

ตอกัน เม่ือผูอ่ืนไดดี เปนการทําวิจัยท่ีไมมีขอทักทวง367 

  ดานเมตตากายกรรม 

   1) พระสังฆาธิการ จะมีการบรรยายธรรมตามหลักธรรมคําสอนในดาน

เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกทางกริยาอาการ ท่ีมีอาการเปนมิตร ประกอบไปดวยการเมตตา     

จึงจะมีความสามัคคีตอกัน หากใชวาจาท่ีแสดงความขัดแยงตอกัน จะทําใหเกิดความขัดแยง            

จึงไดแนะนําใหการแสดงออกท่ีเปนมิตรเพ่ือนําไปสูความสามัคคี ตรงประเด็นไมมีขอทักทวง368 

   2) การสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ตองแสดงออกดวย         

ความจริงใจ ใหเห็นถึงกริยาอาการ มีความเมตตาตอกัน พูดดีตอกัน แสดงออกในทางท่ีดีตอกัน              

จึงจะเกิดความสามัคคี เห็นดวย 369 

   3) การนําหลักธรรมมาเปนเครื่องมือในการสรางความสามัคคี ในดานเมตตา

กายกรรม คือการแสดงออกดวยกริยาอาการท่ีแสดงถึงความจริงใจ มีเมตตา เก้ือกูลตอกัน ตรงประเด็น

ในการเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ ไมมีขอเสนอแนะ 370 

   4) ตามหลักสาราณียธรรม 6 ในดานเมตตากายกรรม เปนดานท่ีสําคัญ       

ในการสรางความสามัคคีปรองดอง เพราะการแสดงออกท่ีใหเห็นถึงกริยาอาการ สามารถบงบอก          

ไดวา มีความจริงใจหรือไมอยางไร ดังนั้นการท่ีจะสรางความสามัคคี ตองนําเอาดานกายกรรม             

มาปรับใชในหมูคณะ ชุมชน เพ่ือสรางความสามัคคีได ตรงประเด็นตามหลัก เห็นดวย371 

 

 

365 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
366 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
367 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
368  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
369 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
370 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
371 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
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   5) การสรางความสามัคคีเริ่มตนในครอบครัว หมูคณะ ชุมชน ตําบล จนถึง

ประเทศชาติ ตามหลักสาราณียธรรม 6 ดานกายภาพเปนเรื่องท่ีสําคัญไมแพดานอ่ืนๆ เนื่องจาก               

การแสดงออก แสดงถึงความจริงใจ หรือไมพอใจ ดังนั้นหากมีการแสดงออกท่ีดีก็จะสามารถสราง    

ความสามัคคีได ไมมีขอเสนอแนะ372 

   6) ตามหลักสาราณียธรรม 6 ดานเมตตากายกรรม มีความสําคัญ            

โดยเริ่มตนตั้งแตครอบครัว คณะ ชุมชน ตําบล การแสดงออกทางกายกรรม บงบอกถึงความสามัคคี

หรือความขัดแยงได เห็นดวยกับงานวิจัยครั้งนี้373 

   7) พระสังฆาธิการมีการเสริมสรางความปรองดองตามหลักสาราณียธรรม 6        

ในดานเมตตากายกรรม คือการแสดงออกท่ีสรางความสามัคคีควรทําอยางไร เพ่ือใหประชาชน        

นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงในหมูคณะ เห็นดวย374 

   8) ตามหลักสาราณยธรรม 6 ในดานเมตตากายกรรม ท่ีพระสังฆาธิการ      

ไดบรรยายธรรมครั้งแลวครั้งเลา เพ่ือใหเกิดความสามัคคี เปนการแสดงออกทางอาการโดยความพอใจ 

หรือไมพอใจ อันจะนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด หากแสดงความเปนมิตรตอกัน ก็จะสามัคคีตลอดไป 

ตรงประเด็นกับงานวิจัย375 

   9) ดานกายกรรม ในหลักของสาราณียธรรม 6 เปนการแสดงออกท่ีบงบอก          

ถึงการแสดงความขัดแยง หรือการแสดงความสามัคคี ดังนั้นพระสังฆาธิการ จึงหม่ันปลูกฝงตามหลัก

คําสอนของพระพุทธเจาใหมีความรัก ความเอ้ือเฟอตอกัน นั่นคือการแสดงถึงความสามัคคีตอกัน     

เห็นดวย376 

   10) การบรรยายธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา โดยพระสังฆาธิการ 

นําไปสอนในดานเมตตากายกรรม เพ่ือใหมีความสามัคคีตอกัน อันจะนําไปสูการเสริมสราง           

ความปรองดองในหมูคณะ ซ่ึงไมมีขอทักทวง377 

 

 
 

    

 

372 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

373  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

374 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                    
20 มกราคม 2563.  

375 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

376 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
377 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
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   11) พระสังฆาธิการ เปนสะพานบุญท่ีนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา       

มาบรรยายธรรมเพ่ือใหประชาชนถือเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหสังคมอยูรวมกันเปนสุข โดยไมมี       

ความขัดแยงแตอยางใด378 

  ดานสาธารณโภคี 

   1) พระสังฆธิการ มีการบรรยายธรรมในดานสาธารณโภคี ในการแบงปน            

ซ่ึงพระสังฆาธิการเองก็ไดปฏิบัติมาตลอด เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีใหประชาชนไดเห็น และนําไปปฏิบัติตาม 

เชน แบงปน ในการแจกทุนการศึกษาใหกับนักเรียน เยี่ยมผูปวย และผูชรา และมีการสรางความสนิทสนม          

กลมเกลียวกับชาวบานในละแวกวัด จะเห็นวาเปนการเสริมสรางความปรองดองในชุมชน เห็นดวย            

กับการวิจัย379 

   2) พระสังฆาธิการ มีการแบงปนตามหลักสาราณียธรรม 6 ในดานสาธารณโภคี 

คือ การแบงปน ในสวนของทางวัด และพระสังฆาธิการ มีการชวยเหลือชุมชนตามกําลัง และมีการแจก

ขาวกนบาตร เพ่ือนักเรียน เปนการสรางความสมานสามัคคีในชุมชน นักเรียนจะไดมีขาวกิน และนําไป

แจกในชุมชน เปนเรื่องถูกตอง ไมมีประเด็น380 

   3) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาสอน          

เปนกิจวัตร เพ่ือใหชาวบานในชุมชนมีความสามัคคี พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เกิดความรักใคร         

กลมเกลียว มีความสมานสามัคคีตอกัน มีการแบงปนตอกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เห็นดวยกับ       

การวิจัยในเรื่องนี้ 381 

   4) พระสังฆาธิการ มีการบรรยายธรรมในสวนของสาธารณโภคี ท่ีใหมี        

การเอ้ือเฟอตอกัน แบงปนซ่ึงกันและกัน เพ่ือนําไปสูความรักใครกลมเกลียว ทําใหเกิดความรัก        

ความผูกพันตอกัน มีความสามัคคีตอกัน เริ่มตนจากในครอบครัว ตอมาในหมูคณะ ชุมชน เปนการวิจัย

ท่ีไมมีขอเสนอแนะ382 

   5) การมีการแบ งปน กันตามหลักสาธารณโภคี ตามหลักคําสอน                

ของพระพุทธเจา จะเห็นวา หากมีการแบงปน รักใครกลมเกลียว ก็จะไมเกิดความขัดแยงในหมูคณะ 

เพราะจะมีความรัก ความผูกพัน และเกรงใจกัน เห็นดวยกับการปฏิบัติตามคําสอนนี้ ไมมีขอทักทวง   

แตอยางใด383 

. 

 

 
 

378 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณ,ี ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
379  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสงัฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
380 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
381 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
382 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
383 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,     

20 มกราคม 2563. 
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   6) ตามท่ีพระสังฆาธิการ ไดมีการสอนหลักธรรมในดานสาธารณโภคี         

คือ การแบงปน เปนการเสียสละเล็กๆ นอยๆ ตามกําลัง เพ่ือสรางความรักใครกลมเกลียวจากหมูคณะ   

เล็กๆ จนถึงสังคมใหญ อันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดองซ่ึงกันและกัน สนับสนุนและเห็นดวย 384 

   7) สอนตามหลักธรรม ใหมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน จะไดพ่ึงพาอาศัยกัน            

มีการเอ้ือเฟอตอกัน ทําใหเกิดความผูกพัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นําไปสูความสามัคคีในหมูคณะ             

ไมมีขอเสนอแนะ385 

   8) การท่ีประชาชนมีการนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน      

ในดานสาธารณโภคี คือ การแบงปน ทําใหเกิดความรักใคร มีการปรึกษาหารือกัน สนิทสนมกลม

เกลียวกัน จะนําไปสูความสามัคคี เปนการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการท่ีไดนํา

หลักธรรมไปสอน ไมมีขอทักทวงแตอยางใด386 

   9) ตามหลักธรรมคําสอน ดานสาธารณโภคี มีการสอนใหแบงปน การมีน้ําใจ

ตอกัน ใหทานกัน บริจาคเล็กๆ นอยๆ ตามกําลังศรัทธา ก็ถือวาเปนการแบงปน และพระสังฆาธิการ     

มีการปฏิบัติใหชาวบานเห็น มีการไปเยี่ยมเยียนผูปวย ผูชรา เปนการสรางความรักความผูกพันตอกัน 

เห็นดวยในการปฏิบัติตามหลักธรรมตามเรื่องวิจัย387 

   10) จะเห็นวาพระสังฆาธิการ มีการบรรยายธรรมในสวนของสาธารณโภคี 

คือการแบงปน เพ่ือใหประชาชนนําไปปฏิบัติ ถือเปนเรื่องท่ีดีในการสรางความสามัคคีในหมูคณะ      

อันจะนําไปสูในสังคมใหญในประเทศตอไป 388 

   11) การบรรยายธรรมในสวนของสาธารณโภคี ใหมีการแบงปน ชวยเหลือ

เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน การเริ่มตน ตองเริ่มตนท่ีครอบครัวกอน ตอมาในหมูคณะ ในชุมชน ซ่ึงจะ

ชวยใหมีความสามัคคี และจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมทํากิจกรรมดวยกัน มีน้ําใจตอกัน เปนเรื่องท่ีดี 

ไมมีขอทักทวง 389 

 

 

 

 

 

384  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

385  สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                  
20 มกราคม 2563.  

386 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

387 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
388 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
389 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
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  ดานสีลสามัญญตา 

   1) พระสังฆาธิการ จะบรรยายธรรมในดานสีลสามัญญตาเสมอ เนื่องจาก

เรื่องนี้เปนเรื่องท้ังทางธรรม และการใชชีวิตประจําวัน คือ ความประพฤติ ในการรักใครสามัคตี         

และกฎ ระเบียบตางๆ ท่ีควรปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายของทางราชการ กฎหมายตางๆ ไมควรละเวน 

และควรเคารพ เชน กฎจราจร กฎหมาย เปนตน ไมมีขอเสนอแนะ390 

   2) ในปจจุบัน ท้ังพระสังฆาธิการ และประชาชนคนไทย จะตองเคารพกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ เหมือนกัน ไมมีการยกเวน สวนทางธรรม การรักษาศีล ทุกคนควรปฏิบัติ หากใคร

ไมปฏิบัติก็ไมผิดกฎหมาย พระสังฆาธิการจึงหม่ันบรรยายธรรมใหทุกคนปฏิบัติ เพ่ือการนําไปใชกับ

ชีวิตประจําวัน คือ กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีควรเคารพ เปนความประพฤติอยางหนึ่งท่ีจะตองปฏิบัติ       

ตามกฏเกณฑ มีระเบียบวินัย เปนตน เห็นดวยกับการวิจัย ไมมีประเด็น391 

   3) ในสังคมปจจุบัน ไมวาดวยภาวะเศรษฐกิจก็ตาม หรือจะดวยเหตุผลอ่ืนๆ       

คนมีความเห็นแกตัวกันมาก พระสังฆาธิการจึงจําเปนตองบรรยายธรรมในดานศีลธรรมเสมอ ใหมี      

ความรักใครสามัคคี ประพฤตสุจริต ปฏิบัติตามกฎเกณฑของหมูคณะ ไมเอารัดเอาเปรียบ เพ่ือใหสังคม

อยูอยางสันติสุข เห็นดวยกับงานวิจัย 392 

   4) การท่ีพระสังฆาธิการ ไดนาํเอาหลักธรรมคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา      

มาบรรยายใหฟง เพ่ือใหประชาชนคนไทย เคารพกฎ ระเบียบ ของบานเมือง ปฏิบัติใหถูกตอง            

เพ่ือลดความขัดแยงในสังคมไทย โดยพระสังฆาธิการจะชวยลดความขัดแยงใหกับทางราชการระดับหนึ่ง 

เปนการวิจัยท่ีตรงประเด็น393 

   5) ตามท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมตามหลักขอสีลสามัญญตา             

ใหมีการเคารพกฎ ระเบียบของบานเมือง เพ่ือลดความขัดแยง และการถูกกฎหมายลงโทษ              

ตามกฎหมาย หากทุกคนไดปฏิบัติตาม จะเปนการแบงเบาภาระของหนวยงานภาครัฐอีกทางหนึ่ง      

สวนทางธรรมหากทุกคนไดปฏิบัติก็จะไดกับตนเองในความประพฤติแตสิ่งท่ีดีงาม การไมเอารัด        

เอาเปรียบผูอ่ืน การประพฤติตัวดวยความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน เห็นดวยตรงประเด็น394 

  

 

 
 

   
 

390  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
391 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
392 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
393 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
394 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,     

20 มกราคม 2563. 
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   6) พระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมในสวนของการเคารพกฎ ระเบียบ           

ท้ังในสวนของหลักธรรม และรวมถึงทางโลกท่ีทุกคนตองปฏิบั ติในการเคารพกฎ ระเบียบ                  

ในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหสังคมสันติสุข ไมมีความขัดแยงกัน รักใครกลมเกลียว เพ่ือใหบานเมืองสงบสุข 

ไมมีขอเสนอแนะ395 

   7) พระสังฆาธิการบรรยายธรรมใหอยูศีลในธรรม และใหอยูในกฎระเบียบ        

ของกฎหมายบานเมือง เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน เปนการไมเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะนําไปสู           

ความสามัคคีในสังคม และเพ่ือใหสังคมสันติสุข เปนการแบงเบาภาระของทางราชการ หากทุกคนปฏิบัติ

ตาม ไมมีขอเสนอแนะ396 

   8) การเคารพกฎหมาย เปนหนาท่ีของพลเมือง เพ่ือใหคนในประเทศ          

มีเสรีภาพเทาเทียมกัน ดังนั้นทุกคนตองเคารพกฎหมาย สวนในดานหลักธรรม ก็เปนกฎระเบียบ        

อีกอยางหนึ่งท่ีทุกคนควรปฏิบัติ ท่ีไดผลกับตนเอง จึงเปนหนาท่ีของพระสังฆาธิการท่ีเปนตัวแทน      

ของพระพุทธเจาในการแนะนําใหประชาชนนําหลักธรรมมาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพ่ือความรักใคร

สามัคคี เพ่ือนําไปสูความสงบสุขของบานเมือง จึงเห็นดวยกับงานวิจัยนี้ ไมมีขอเสนอแนะ397 

   9) การท่ีปวงชนชาวไทย มีการเคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ        

ท้ังทางโลกและทางธรรม อันจะนําไปสูความสามัคคีในบานเมือง จากกลุมเล็กๆ ไปสูกลุมใหญ จนถึง

ประเทศชาติ หากทุกคนไดปฏิบัติตามจะทําใหบานเมืองสงบสุข จึงเปหนาท่ีของพระสังฆาธิการท่ีชวย

แบงเบาภาระใหกับประเทศชาติ เพ่ือใหบานเมืองสงบสุขไมมากก็นอย ไมมีขอทักทวงงานวิจัย398 

   10) การท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมในเรื่องตางๆ เปนเรื่อง             

การเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง ซ่ึงเปนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ท่ีสอนใหทุกคน          

มีหลักธรรมประจําใจ และมีธรรมอยูในจิตใจ399  

   11) การท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา       

ในดานของกฎระเบียบ ตางๆ ท้ังในสวนของพุทธศาสนา และในสวนของกฎหมายบานเมือง                

ท่ีทางราชการ ลวนเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยท้ังสิ้นท่ีตองเคารพ หากทุกคนนํามาปฏิบัติได             

ก็จะนําความสามัคคีในหมูคณะ สังคม ประเทศชาติ ไมมีขอเสนอแนะ เห็นดวย400 

 

 

 

395  สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

396 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                         
20 มกราคม 2563.  

397 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

398 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
399สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
400 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
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   11) การท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา       

ในดานของกฎระเบียบ ตางๆ ท้ังในสวนของพุทธศาสนา และในสวนของกฎหมายบานเมือง                

ท่ีทางราชการ ลวนเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยท้ังสิ้นท่ีตองเคารพ หากทุกคนนํามาปฏิบัติได             

ก็จะนําความสามัคคีในหมูคณะ สังคม ประเทศชาติ ไมมีขอเสนอแนะ เห็นดวย401 

  ดานทิฏฐิสามัญญตา 

   1) การท่ีพระสังฆาธิการไดนําหลักธรรมคําสอนมาสอนใหชาวบาน 

ประชาชน ฟงนั้น เปนการสรางสามัคคีปรองดองในหมูคณะ เพ่ือใหอยูรวมกันอยางสงบสุข เชน            

ในดานทิฏฐิสามัญญตา เปนหลักธรรมท่ีสอนใหมีความเสมอภาคทางความคิด และการใหเกียรติ       

และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีถูกตอง เห็นดวยกับงานวิจัย ไมมีขอเสนอแนะ402 

   2) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา     

มาสอน ทุกเรื่องเปนเรื่องของการสรางความสามัคคี หากทุกคนไดนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน          

ในสังคมจะไมมีความขัดแยงกันเลย ซ่ึงจะเปนวาการบรรยายธรรมโดยพระสังฆาธิการ ลวนแต          

เปนการสรางความสามัคคีปรองดอง ซ่ึงลวนแตมีเหตุผลมารองรับ หากมีเหตุผลก็ไมมีการทะเลาะ     

เบาะแวงกัน ไมมีขอเสนอแนะ403 

   3) การท่ีพระสังฆาธิการ สอนใหทุกคนมีความเสมอภาคทางความคิด       

และเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน นั่นคือการแสดงออกทางความคิดเห็น เม่ือมีความคิดเห็นก็ตองเคารพ

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และมีความประพฤติตนอยางมีระเบียบวินัย นั่นหมายถึงการสราง         

ความสามัคคี ขอสนับสนุนไมมีขอทักทวง404 

  4) พระสังฆาธิการมีการบรรยายธรรมทุกครั้ง ลวนแตเปนการสราง        

ความสามัคคีในหมูคณะ หากทุกคนท่ีไดสดับตรับฟงแลว และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน กับบุคคล

ในครอบครัว เพ่ือนบาน ชุมชน สังคมเล็ก จนถึงสังคมใหญ โดยเฉพาะมีการใหเกียรติทางความคิด 

เคารพซ่ึงกันและกัน มีเหตุผลในการคิด จะชวยใหบานเมืองจะสงบสุขข้ึน เห็นดวย ไมมีขอเสนอแนะ405 

   5) หากประชาชนในบานเมือง มีความคิด และเคารพในเหตุผลของผูอ่ืน       

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ตามท่ีพระสังฆาธิการไดบรรยายธรรมในการสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

จะชวยใหบานเมืองสงบสุข แบงเบาภาระของทางราชการในการแกปญหาตางๆ ได เห็นดวย406 
 

 

401  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
402 สนทนากลุมเฉพาะ พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 
403 สนทนากลุมเฉพาะ นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 
404 สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวทองใบ ใจมั่น, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  
405 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
406 สนทนากลุมเฉพาะ รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 

20 มกราคม 2563. 
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   6) พระสังฆาธิการ มีหนาท่ีในการบรรยายธรรม ก็เปรียบเสมือนเปนครู      

วิชาศีลธรรม ในทางพุทธศาสนา ซ่ึงสอนใหประชาชนทําความดี ใหมีความเสมอภาคทางความคิด      

และเคารพความคิดเห็นผู อ่ืน ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มีเหตุผลในทางความคิด ซ่ึงจะชวยใหมี           

ความสามัคคีในหมูคณะ ตอไปก็จะเปนสังคมใหญ บานเมืองก็จะสงบสุข เห็นดวยกับงานวิจัยนี้407 

   7) พระสังฆาธิการไดอบรมบรรยายธรรมใหกับประชาชน ใหเปนคน          

ท่ีมีเหตุผลในการรับฟง และใหมีความเสมอภาคทางความคิด มีเหตุมีผล หากทุกคนนําไปปฏิบัติได 

บานเมืองก็จะสงบสุข จะชวยแบงเบาภาระกับทางภาครัฐในการแกปญหาบานเมืองได ขอสนับสนุน 408 

   8) พระสังฆาธิการ มีหนาท่ีอบรมสั่งสอนในดานหลักธรรม ใหกับประชาชน       

สวนหนวยงานภาครัฐ มีหนาท่ีอบรมประชาชนในดานกฎหมายบานเมือง หากพระสังฆาธิการ          

และหนวยงานภาครัฐ มารวมมือกันในการอบรมใหประชาชนปฏิบัติตาม บานเมืองก็จะสงบสุข ถูกตองแลว409 

   9) บานเมืองจะสงบสุขได ก็ตองรวมมือรวมใจกันท้ัง 3 ฝาย คือ พระสังฆาธิการ 

ผูบริหารประเทศ ประชาชน ชวยกันรณรงคในการเคารพกฎหมาย เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน           

ยึดหลักความถูกตองดีงาม มาใชในชีวิตประจําวัน ความสงบสุขจะเกิดข้ึนในหมูคณะ ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติตอไป ขอสนับสนุน410 

   10) พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา

มาสอนใหชาวบาน ประชาชน ไดรับฟง ตั้งแตอดีตกาล จนถึงปจจุบัน โดยใหนําหลักทิฏฺสามัญญตา     

มีประพฤติปฏิบัติ ทุกคนจะมีความเสมอภาคทางความคิด หากเปรียบทางโลก ก็คือ ประชาธิปไตย     

การนําเอาเหตุผลมาคุยกัน การมีความเห็นรวมกัน รวมมือรวมใจกันสรางสรรค จะชวยใหบานเมือง

สงบสุข ไมตองวุนวายเหมือนกับปจจุบัน เห็นดวยกับงานวิจัยครั้งนี้ 411 

   11) บานเมืองมีกฎหมาย หากทุกคนไดนําไปปฏิบัติโดยการใหความเคารพ         

ในการปฏิบัติตาม ก็ไมตางจาก พระสังฆาธิการท่ีนําหลักธรรมคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา           

มาปรับใชในชีวิตประจําวัน คือ มีความเสมอภาคทางความคิด มีเหตุผล ยึดหลักความถูกตองดีงาม         

มีอุดมคติ ท่ีถูกตองและรวมมือรวมใจกัน จะชวยใหสังคมเกิดความสงบ เปนการเสริมสราง             

ความปรองดองในสังคม เห็นดวย412 

 

 

 

 

407 สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                      
20 มกราคม 2563.  

408 สนทนากลุมเฉพาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 
20 มกราคม 2563. 

409 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563. 
410 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  
411 สนทนากลุมเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 
412  สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 
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4.4.1 องคความรู 

 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี ( Mixed Method Research) คือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)       

โดยผูวิจัยไดศึกษาจากทฤษฏี แนวคิด หลักธรรม รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ และขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม นํามารวบรวม      
เรียบเรียงวิเคราะห และนํามาสรุปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย จากนั้น
นําเอาผลการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมาสรุปวิเคราะหพรอมท้ังสังเคราะหเปนองคความรู 
ดังตอไปนี้ ปรากฏในแผนภาพท่ี 4.4.1 

   

 

 
 

 



 
 

4.4.1 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 

 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
1) การศึกษา 2) ศาสนา 3) การเมือง 4) กระบวนการยตุิธรรม  

5) สื่อทางสังคม 

  

หลักสาราณียธรรม 6 
1) มโนกรรม 2) วจีกรรม 3) กายกรรม 4) สาธารณโภคี 5) สีลสามญัญตา 

6) ทิฏฐิสามญัตุา 
 

 

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
1) หลักความถูกตอง 2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) หลักความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม 6) หลักความเสียสละ 

หลัก 
ความถูกตอง 

 หลัก 
ความเหมาะสม 

 หลัก 
ความบริสุทธิ ์

 หลัก 
ความยุตธิรรม 

 หลัก 
พรหมวหิารธรรม 

 หลัก 
ความเสียสละ 

 

1. สอนใหชาวบาน 
มีการศึกษา เรียนรู 
ในดานหลักธรรม 
คําสอนของพระพทุธเจา
และนําไปปฏิบัติ 
 

1.บรรยายธรรม 
ในวันพระ หรือ 
วันสําคัญทางพุทธศาสนา 
หรือไดรับการนิมนต 
ไปบรรยายธรรมนอก
สถานที ่
 

1. บรรยายธรรม 
ดวยความเต็มใจ และ
แนะนําในสิ่งที่ดีงาม 
เพื่อนําไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวัน 
 

1. พระสังฆาธกิาร 
จะทรงไวเพื่อความ
ยุติธรรม เม่ือประชาชน
มาขอความชวยเหลือ 
ในดานตางๆ  

1.พระสังฆาธกิารให
ความชวยเหลือ แบงปน  
ทําประโยชนใหกับชุมชน 
 

1.พระสังฆาธกิาร 
ชวยเหลือ แบงปน  
ใหกับประชาชน  
ลูกหลานชาวบาน  
ตามกําลังหรืออัตภาพ 
โดยไมเดือดรอน 

 

แผนภาพท่ี 4.4.1 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

 

 



 
 

4.4.1 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 

 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
1) การศึกษา 2) ศาสนา 3) การเมอืง 4) กระบวนการยตุิธรรม  

5) สื่อทางสังคม 

  

หลักสาราณียธรรม 6 
1) มโนกรรม 2) วจีกรรม 3) กายกรรม 4) สาธารณโภคี 5) สีลสามญัญตา 

6) ทิฏฐิสามญัตุา 
 

 

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
1) หลักความถูกตอง 2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) หลักความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม 6) หลักความเสียสละ 

หลัก 
ความถูกตอง 

 หลัก 
ความเหมาะสม 

 หลัก 
ความบริสุทธิ ์

 หลัก 
ความยุตธิรรม 

 หลัก 
พรหมวหิารธรรม 

 หลัก 
ความเสียสละ 

 

2. ถายทอดความรู
หลักธรรมคําสอนใหแก 
บุตรหลานชาวบาน 
ในชุมชน เพื่อนําไปแนะนํา
ใหกับบุคคลในครอบครัว 
ในเบ้ืองตนสามัคคี
ปรองดอง แบงปน  

2. ใหทุนการศึกษาและ
นักเรียนที่เรียนดีแตฐานะ
ยากจนในชุมชน เพื่อให
ลูกหลานในชุมขน 
มีการศึกษา เพื่อนํามา
ถายทอดใหกับบุคคล 
ในครอบครัว 

2. วัด โดยพระสังฆาธิ
การ เปนศูนยกลางและ 
ศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชน และเปน 
ที่พึ่งใหกับประชาชน
ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

2. พระสังฆาธกิาร 
จะวางตัวเปนกลาง 
เม่ือประชาชนมีกรณี
พิพาท และมาขอให
ชวยใหไกลเกล่ียให 

2. ใหความชวยเหลือ  
ปรับทุกข แนะนํา 
ปลดเปล้ืองความทุกขใจ
ของประชาชน  
ดวยหลักธรรมใหคลาย 
จากทกุข 
3. แสดงความยินดี 
กับหมูบาน ชุมชน และ
ประชาชน เม่ือประสบ
ความสําเร็จ หรืออยูดี 
มีสุข 

2. ชวยเหลือผูอื่น 
ประชาชน ชุมชน 
หมูบาน ในยามที่อยู 
ในภาวะคับขัน 
3. บริจาคทรัพย 
ในโอกาสตางๆ ใหกับ
นักเรียน โรงพยาบาล 
ใหกับชุมชน หมูบาน 

 

  
 

แผนภาพท่ี 4.4.2 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

 



 
 

4.4.1 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 

 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
1) การศึกษา 2) ศาสนา 3) การเมือง 4) กระบวนการยตุิธรรม  

5) สื่อทางสังคม 

  

หลักสาราณียธรรม 6 
1) มโนกรรม 2) วจีกรรม 3) กายกรรม 4) สาธารณโภคี 5) สีลสามญัญตา 

6) ทิฏฐิสามญัตุา 
 

 

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
1) หลักความถูกตอง 2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) หลักความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม 6) หลกัความเสียสละ 

หลัก 
ความถูกตอง 

 หลัก 
ความเหมาะสม 

 หลัก 
ความบริสุทธิ ์

 หลัก 
ความยุตธิรรม 

 หลัก 
พรหมวหิารธรรม 

 หลัก 
ความเสียสละ 

 

3. นําหลักธรรมคําสอน
ของพระพทุธเจามา
บรรยายธรรม เพื่อให
ประชาชนนําไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจําวัน 
4. อบรมส่ังสอนให 
ประชาขนที่มาวัดรูสึก
สามัคคีปรองดอง แบงปน 
 

3.พระสังฆาธกิารให
ความรวมมือกับ
นักการเมืองตางๆ ในการ
รวมกิจกรรมของวัด แต
ไมฝกใฝฝายใด 
4.พระสังฆาธกิารให
ความรวมมือกับกาํนัน 
ผูใหญบานในการจัด
กิจกรรมทางพทุธศาสนา 
และเพือ่ประโยชน
สวนรวม 
 

3. วัด และพระสังฆา 
ธิการ เปนที่เคารพบูชา 
และเปนที่ยึดเหน่ียว
ดานจิตใจของ
ประชาชน 
4. พระสังฆาธกิารมี
ความจริงใจบริสุทธิ์ใจ
ตอหนาทีแ่ละสังคม 
 

3.พะสังฆาธิการ 
สรางความเชือ่ม่ัน 
ความถกูตอง ยุติธรรม
ใหกับประชาชน 
หมูบาน ชุมชน 
4. สนับสนุนและชี้ทาง
ใหประชาชน หมูบาน 
ชุมชน สังคม ยึดถือ 
ความถกูตอง 
ตามกฎหมายบานเมือง 
 

4. พระสังฆาธกิาร ทาํตัว
และทาํใจเปนกลาง ดํารง
ต้ังม่ันอยูในธรรมเสมอ 
5. พระสังฆาธกิาร  
เม่ือประชาชนมีทกุข และ
มาที่วัด เพื่อคลายทกุข 
จะไมเหยียบยํ่าซํ้าเติม 
 

4.ใหความเมตตาตอ
ประชาขนในชุมชน สังคม 
รับฟงปญหา เพื่อชวย
แกไขไปในทางที่ดีขึ้น 
5. ใหความรวมมือกับ
ชุมชน หมูบาน เน่ืองใน
โอกาสตางๆ เชน วันเด็ก 
วันปใหม 
 

 

แผนภาพท่ี 4.4.3 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 



 
 

4.4.1 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 

 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
1) การศึกษา 2) ศาสนา 3) การเมือง 4) กระบวนการยตุิธรรม  

5) สื่อทางสังคม 

  

หลักสาราณียธรรม 6 
1) มโนกรรม 2) วจีกรรม 3) กายกรรม 4) สาธารณโภคี 5) สีลสามญัญตา 

6) ทิฏฐิสามญัตุา 
 

 

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
1) หลักความถูกตอง 2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) หลักความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม 6) หลักความเสียสละ 

หลัก 
ความถูกตอง 

 หลัก 
ความเหมาะสม 

 หลัก 
ความบริสุทธิ ์

 หลัก 
ความยุตธิรรม 

 หลัก 
พรหมวหิารธรรม 

 หลัก 
ความเสียสละ 

 

5. เปนผูนําทางหลกัธรรม
ใหแกประชาชนที่มาวัด 
ไดทราบในหลักธรรม 
ในทางทีถู่กตองและนําไป
ปฏิบัติได 
6. จัดทํากิจกรรมใหกับ
นักเรียนนักศึกษา มาทาํ
กิจกรรมที่วัด ดานพทุธ 
ศาสนา เพือ่ใหรูหลักธรรม 

5.วัดโดยพระสังฆาธกิาร 
ใหความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ และ
ประชาชน เม่ือมีกิจกรรม
ที่ทางราชการจัดขึ้น  
เพื่อไปบรรยายธรรม 

5. พระสังฆาธกิารยินดี
รับนิมนตไปบรรยาย
ธรรมนอกสถานที ่
ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
6.พระสังฆาธกิารให
ความรวมมือกับชุมชน
และละแวกใกลเคียงใน
การทาํประโยชนตอ
ชุมชนดวยความบริสุทธิ ์

5. พระสังฆาธกิาร 
เปนตวกลาง  
เปนตัวเชื่อม ในการ
แกปญหาสังคม 
แกปญหาชวีิต ใหกับ
ประชาชนดวย 
ความยุติธรรม 

6. พระสังฆาธกิารมีธรรม
อยูในใจเสมอ พรอมจะ
เปนผูให เปนผูชวยเหลือ
ตลอด 

6. ใหความชวยเหลือ
ตางๆ กับคนชรา ผูปวย
ติดเตียงในละแวก และ
ชุมชน 

 

แผนภาพท่ี 4.4.4 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
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จากแผนภาพท่ี 4.4.1 องคความรู ท่ีไดจากการวิจัย สามารถอธิบายรายละเอียด           

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ในแตละดาน           

ซ่ึงประกอบดวยหลักความถูกตอง หลักความเหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม        

หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ดานความถูกตอง 

 จากรูปแบบการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานหลักความถูกตอง สามารถอธิบายไดวา การเสริมสรางความปรองดอง           

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการนั้นตองอาศัยหลักความถูกตอง ดังนี้คือ 

 1.1 สอนใหชาวบานมีการศึกษา เรียนรูในดานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา         

และนําไปปฏิบัติ คือ วัดเปนศูนยกลางของชุมชนไทย โดยมีพระสังฆาธิการ มีหนาท่ีทํานุบํารุงรักษา

วัด จัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี และมีหนาท่ีตองดูแลบริหารกิจการภายในวัด             

อยางตอเนื่องท้ังดานการปกครอง การศึกษา การปฏิบัติ และอ่ืนๆ ใหมีความกาวหนา ถูกตอง       

เปนระเบียบ เพ่ือใหวัดเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมตางๆ ของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป และเปนท่ีพ่ึง

ทางจิตใจ ของประชาชน ดังนั้น พระสังฆาธิการ มีภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆท่ีตองปฏิบัติใหถูกตอง 

เชน มีบทบาทหนาท่ีในการเผยแผศาสนา จึงตองสอนใหชาวบานมีการศึกษา เรียนรูในดานหลักธรรม

คําสอนของพระพุทธเจาและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดอง          

ในชุมชน หมูคณะ และประเทศชาติ 

 1.2 ถายทอดความรูหลักธรรมคําสอนใหแกบุตรหลานชาวบานในชุมชนเพ่ือนําไป

แนะนําใหกับบุคคลในครอบครัวในเบื้องตน คือ บทบาทและภารกิจของคณะสงฆ 6 ดาน                

ของพระสังฆาธิการ จะตองนําไปปฏิบัติ วัดเปนศูนยกลางของชุมชน บานอยูใกลวัด การบรรยาย

ธรรมของพระสังฆาธิการ มีการบรรยายท่ีวัดในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา 

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันสวดมนตขามป เปนตน และบรรยายนอกสถานท่ี ท่ีเปน         

วันสําคัญทางประเพณีไทย เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต เปนตน เม่ือไดรับการนิมนต โดยบทบาท

ของพระสังฆาธิการ จะตองบรรยายธรรม โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาบรรยาย

ใหกับพุทธศาสนิกชน และโดยเฉพาะบุตรหลานชาวบานในชุมชน ท่ีมารวมทําบุญและกิจกรรมท่ีวัด 

เพ่ือเปนการปลูกฝงบุตรหลานของชาวบานในชุมชนในสิ่งท่ีถูกตองและสิ่งท่ีดีงาม และนําไปดํารง

ชีวิตประจําวัน และเด็กซ่ึงเปนบุตรหลานชาวบาน กําลังเจริญเติบโตเขาสูวัยรุน ตองมีเหตุผลประกอบ 

เม่ือไดรับการปลูกฝง ก็สามารถนําไปอธิบายใหบุคคลในครอบครัวไดทราบ ซ่ึงเด็กท่ี        เปน

ลูกหลานชาวบานดังกลาว ในอนาคตจะตองเปนเยาวชนของชาติ หากไดรับการปลูกฝงในสิ่งท่ีถูกตอง

ตั้งแตเด็กๆ ยอมเปนผลดีแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติตอไป 
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 1.3 นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาบรรยายธรรม เพ่ือใหประชาชนนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน คือ ศาสนาพุทธ มีหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เปนแนวทางปฏิบัติ 

พระสังฆาธิการ เปนตัวแทนในการถายทอดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เพ่ือใหนําไปปฏิบัติ     

ในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติแตสิ่งดีๆ ในสิ่งท่ีถูกตอง เปนการปลูกฝงประชาชนในชุมชน หลายๆ ชุมชน    

ก็เปนสังคมใหญ หากทุกคนนําไปปฏิบัติทุกวันเปนแนวทางในการดํารงชีวิต หลักธรรมท่ีนําไปปฏิบัติ

ก็จะนําไปสูความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ชุมชน อําเภอ จังหวัด ประเทศชาติตอไป 

 1.4 อบรมใหประชาชนท่ีมาวัดรูจักสามัคคีปรองดอง และแบงปน คือ การบรรยาย

ธรรมของพระสังฆาธิการ เปนการบรรยายธรรมตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงเปน        

การปลูกฝงอบรมท่ีวัด เม่ือประชาชนมาทําบุญ ฟงธรรม รวมทํากิจกรรมดวยกัน เชน ในวันพระ       

วันสําคัญทางพุทธศาสนา โดยใหถือปฏิบัติแตสิ่งท่ีดี และในสิ่งท่ีถูกตอง ในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหชีวิต

ประสบแตความสุข ความเจริญ ไมเบียดเบียน แกงแยงชิงดีกัน อภัยซ่ึงกันและกัน แบงปนกัน 

เอ้ือเฟอกัน ทําใหรูจักกันมากข้ึนและมีความรักความสามัคคี ซ่ึงกันและกัน โดยการเริ่มตน            

จากครอบครัว หมูคณะชุมชน สังคม ก็จะนําไปสูความสามัคคีปรองดองตอไป 

 1.5 เปนผูนําทางหลักธรรมใหแกประชาชนท่ีมาวัดไดทราบในหลักธรรมในทาง         

ท่ีถูกตองและนําไปปฏิบัติได คือ ภารกิจของพระสังฆาธิการ มีหนาท่ีในการเผยแผหลักธรรมคําสอน

ของพระพุทธเจาเพ่ือใหประชาชนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันในสิ่งท่ีถูกตอง การบรรยายธรรม     

ของพระสังฆาธิการก็จะนํา  คําสอนในสิ่งท่ีถูกตองใหนําไปปฏิบัติ เปนการปลูกฝงทุกวัน ก็จะเกิด

ความเคยชินกับการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบหากทุกคนในหมูคณะ ในชุมชน ไดรับการปลูกฝงในสิ่งท่ีดี     

ท่ีถูกตอง ก็จะทําใหปฏิบัติตัวดี ก็จะไมมีการทะเลาะเบาะแวง ซ่ึงอันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง

ตลอดไป 

 1.6 จัดทํากิจกรรมใหกับนักเรียน นักศึกษามาทํากิจกรรมท่ีวัดดานพุทธศาสนา 

เพ่ือใหมีความรูดานหลักธรรมมากข้ึน คือ พระสังฆาธิการ ไดรับมอบหมายใหจัดโครงการตางๆ       

โดยใหนักเรียน นักศึกษา มารวมกิจกรรมท่ีวัด เชน โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน ขาราชการ 

และประชาชน ซ่ึงโครงการดังกลาว เปนโครงการท่ีใหนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมทางพุทธศาสนา 

นอกเหนือจากการเรียนในชีวิตประจําวัน เปนการปลูกฝงใหเด็กไดรับรู รับทราบ และมีกิจกรรม

รวมกัน ไดพบปะ พูดคุยกัน อันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ สวนพระสังฆาธิการ              

ก็จะบรรยายธรรม ท่ีเปนหลักธรรมคําสอนในการดํารงชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา          

ท่ีเปนวัยรุน ไดรับการปลูกฝงในสิ่งท่ีถูกตองในสิ่งท่ีดีงาม อนาคตนักเรียน นักศึกษา ดังกลาว จะเปน

เยาวชนของชาติท่ีเปนคนดี เปนคนเกง และนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป 
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2. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ดานความเหมาะสม 

 จากรูปแบบการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานหลักความเหมาะสม สามารถอธิบายไดวา การเสริมสรางความปรองดอง       

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการนั้นตองอาศัยหลักความเหมาะสม ดังนี้คือ 

 2.1 บรรยายธรรมในวันพระ หรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา หรือไดรับการนิมนต             

ไปบรรยายธรรมนอกสถานท่ี คือ การบรรยายธรรมของพระสังฆาธิการท่ีเหมาะสมทุกบรรยากาศ      

ซ่ึงบทบาทภารกิจของพระสังฆาธิการ คือบรรยายธรรมท่ีเปนสื่อกลางในการกระทําความดี          

ความถูกตองตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา หลักธรรมดังกลาวเปนการสรางความปรองดอง        

ในครอบครัว หมูคณะ ชุมชน ประเทศชาติ หากประชาชนยึดเหนี่ยวและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน 

ไดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ในสิ่งท่ีดีงามทุกคน ทุกครอบครัวจะมีความสุข ความปรองดอง พระสังฆาธิการ

จึงเหมาะสมท่ีจะถายทอดใหประชาชนท่ีไปวัดฟง และนําไปปฏิบัติ หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา     

เปนการเดินทางสายกลาง เดินทางในสิ่งท่ีถูกตอง ไมหลงผิด และจะเปนการสรางความสามัคคี            

ในหมูคณะ เปนการปลูกฝง และใหปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง หากทุกคนไดนําไปปฏิบัติก็จะนําความสุข     

มาสูครอบครัว ชุมชน สังคมตอไป 

 2.2 ใหทุนการศึกษากับนักเรียนท่ีเรียนดีแตฐานะยากจนในชุมชน เพ่ือนํามา

ถายทอดใหกับบุคคลในครอบครัว ภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆ มีการศึกษาสงเคราะห ซ่ึงเปน        

การสงเคราะหดานการฝกฝน อบรมแกประชาชน โดยหลักการแลว เปนการปลูกฝงคุณธรรม         

และจริยธรรมใหแกเด็ก และเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพ่ือสามารถ

ดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนพลเมืองท่ีมีความรูคูคุณธรรมของประเทศ 

สวนในดานการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ เด็กซ่ึงเปนนักเรียนจะตองไดรับการศึกษา จึงจะมี

ความรูเพ่ือพัฒนาประเทศตอไป ดังนั้น จึงเปนภารกิจของคณะสงฆท่ีจะตองสนับสนุนในเรื่อง

การศึกษาของเยาวชนของชาติ ในดานทุนการศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีเรียนดีแตฐานะยากจน   

ในชุมชน ใหไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน โดยเปนการมอบทุนการศึกษา ใหแก

นักเรียนดังกลาว มีโอกาสไดศึกษาเลาเรียน มีความรู ก็จะสามารถนํามาถายทอดความรู ความเขาใจ

ในสิ่งท่ีถูกตองใหกับครอบครัวได ซ่ึงเปนการเหมาะสมท่ีจะสนับสนุนกับเด็กนักเรียนในชุมชนดังกลาว 

 2.3 พระสังฆาธิการใหความรวมมือกับนักการเมืองตางๆ ในการรวมกิจกรรม     

ของวัด แตไมฝกใฝฝายใด คือ วัด พระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน เปนผูนําทางจิต

วิญญาณ เปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน นักการเมืองทุกคน ท้ังนักการเมืองทองถ่ิน นักการเมือง

ระดับประเทศ ก็เปนประชาชนท่ีจะสามารถเขาวัดไดตลอดเวลา เพ่ือมารวมทําบุญ ฟงธรรม         

รวมกิจกรรมกับประชาชนท่ีมาวัดไดทุกโอกาส โดยพระสังฆาธิการจะไมมีการแบงแยก เลือกท่ีรัก      

มักท่ีชัง การใหความรวมมือกับนักการเมืองดังกลาว ถือวาเปนความเหมาะสมท่ีใหความรวมมือกับ

ประชาชนท่ีมารวมกิจกรรมของวัด มาสรางความเจริญใหกับวัด แตการท่ีพระสงฆ เปนบุคคล           

.. 
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ท่ีเปนผูนําทางศาสนา จะตองเปนมิตรกับคนทุกคน จึงจําเปนตองเดินทางสายกลาง ไมฝกใฝฝายใด 

เพ่ือใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงข้ึนได  

 2.4 พระสังฆาธิการใหความรวมมือกับกํานัน ผูใหญบานในการจัดกิจกรรม        

ทางพุทธศาสนา และเพ่ือประโยชนสวนรวม คือ วัดก็จะอยูในบริเวณชุมชน และประชาชน               

ก็จะมารวมทําบุญฟงธรรมท่ีวัด ซ่ึงมีกํานัน ผูใหญบาน ก็เปนบุคคลสําคัญ เปนผูนํา เปนตัวเชื่อม      

ในเรื่องของการทําบุญท่ีวัด ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมตางๆ โดยเปนผูสนับสนุน           

ใหประชาชนมารวมกิจกรรมตางๆ ของวัด ดังนั้น เพ่ือความเหมาะสม พระสังฆาธิการ จะตองให           

ความรวมมือ ใหความสําคัญกับกํานัน ผูใหญบาน ในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และเพ่ือประโยชน

สวนรวม เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ในชุมชน โดยความรวมมือของพระสังฆาธิการ 

และพระภิกษุ สามเณรในวัด  

 2.5 วัด โดยพระสังฆาธิการ ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและประชาชน 

เม่ือมีกิจกรรมท่ีทางราชการจัดข้ึน เพ่ือไปบรรยายธรรม คือ พระสังฆาธิการ เปนบุคคลท่ีเปนผูนํา     

ทางศาสนา เปนผูใหในสิ่งท่ีดีงาม โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา มาบรรยาย เพ่ือใหมี

ความรูความเขาใจและใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหชีวิตมีความสุข และดําเนินชีวิตใน

ชุมชนไดเปนอยางดี ดังนั้นความเหมาะสมของพระสังฆาธิการในการสรางความปรองดองเพ่ือสังคม

สันติสุข การใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และประชาชน ในการจัดกิจกรรมรวมกัน           

โดยอาจจะใชสถานท่ีท่ีวัด เปนท่ีจัดกิจกรรม พระสังฆาธิการก็ใหความรวมมือในเรื่องสถานท่ี ในเรื่อง

โตะ เกาอ้ี ในเรื่องน้ําด่ืม เปนตน เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีปรองดอง หากหนวยงานภาครัฐ     

หรือประชาชน ขอนิมนตใหไปบรรยายธรรมในสถานท่ีตางๆ เพ่ือเปนการปลูกฝงดานคุณธรรม 

จริยธรรม ใหกับขาราชการ ประชาชน พระสังฆาธิการก็ตองใหความรวมมือในการไปบรรยายธรรม 

ท่ีหนวยงานภาครัฐ และประชาชน ไดจัดกิจกรรมข้ึน จึงเปนการเหมาะสมท่ีจะรวมมือ รวมใจในการ

สรางความสามัคคีปรองดองข้ึน 

 3. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด

ปทุมธานี ดานความบริสุทธิ์ 

 จากรูปแบบการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานหลักความบริสุทธิ์ สามารถอธิบายไดวา การเสริมสรางความปรองดอง          

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการนั้นตองอาศัยหลักความบริสุทธิ์ ดังนี้คือ 

 3.1 บรรยายธรรมดวยความเต็มใจ และแนะนําในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือนําไปปฏิบัติ                 

ในชีวิตประจําวัน คือ ดวยภารกิจของพระสงฆ มีหนาท่ีในการเผยแผศาสนา การเผยแผศาสนา       

เปนการเผยแผตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เผยแผในสิ่งท่ีถูกตองและเหมาะสม             

และดวยความบริสุทธิ์ใจดวยความเต็มใจ ทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมวา        

จะบรรยายธรรมท่ีวัด หรือบรรยายธรรมนอกสถานท่ี ตามท่ีไดนิมนตไป โดยไมตองคํานึงถึงเจาภาพ

จะเปนใคร ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง จะเปนคนรวยหรือคนจน จะตองดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ

......... 
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บรรยายเพ่ือใหประชาชนผูรับฟงในหลักธรรมคําสอนไดรับฟงแลว นําไปปฏิบัติได เชน การบรรยาย

ธรรมในดานศีล 5 การสวดมนตในชีวิตประจําวันประชาชนผูรับฟง ฟงแลวไดนําปฏิบัติ                    

ในชีวิตประจําวันทําใหเกิดความสุขใจ  

 3.2 วัด โดยพระสังฆาธิการ เปนศูนยกลางรวมจิตใจของประชาชน และเปนท่ีพ่ึง

ใหกับประชาชนดวยความบริสุทธิ์ใจ วัด และพระสงฆ เปนท่ีพ่ึงใหกับชาวบานโดยจิตวิญญาณ         

เปนท่ีพ่ึงทางใจ เม่ือประชาชน ชาวบาน มีทุกขใจ ก็มาวัด ก็สบายใจข้ึน ดังนั้น เม่ือประชาชนมาวัด

ทําบุญ หรือมาวัด เพ่ือสวดมนต แตไมมีเงินทําบุญ แตมากินขาวท่ีวัด พระสงฆ ก็ไมควรตําหนิ      

เพ่ือใหเขาทุกขใจอีก ตองแบงปนใหกับทุกๆ คน เพ่ือใหเขาสบายใจ สุขใจ มีกําลังใจสูชีวิตตอไป       

เพ่ือเปนคนดีของชุมชน และปฏิบัติตัวดีไดเม่ือมาฟงธรรมท่ีวัด และนําไปใชในการดําเนินชีวิตตอไปได 

 3.3 วัดและพระสังฆาธิการ เปนท่ีเคารพบูชา และเปนท่ียึดเหนี่ยวดานจิตใจ         

ของประชาชนคือ ตั้งอดีตกาล วัดและพระสังฆาธิการ เปนท่ีพ่ึงทางจิตวิญญาณ เปนท่ีเคารพบูชา

ตั้งแตอดีตกาล เปนท่ีพ่ึงทางใจสําหรับทุกๆ คน แมกระท่ังพระมหากษัตริยสมัยกอนเม่ือมีการออกรบ

จะไปวัด และไปหาพระสงฆ เพ่ือขอกําลังในการตอสู เ พ่ือชัยชนะกลับมา และเปนพ่ึงทางใจ             

และเปนสิ่งยึดเหนี่ยวดานจิตใจของชาวบานมายาวนาน และปจจุบันก็ยังเปนท่ี พ่ึงทางใจ               

ของประชาชนท่ีมาวัด ถึงแมในปจจุบันการเขาวัดของประชาชนนอยลง เนื่องจากเศรษฐกิจ ท่ีตอง

ตอสูเพ่ือปากทองและครอบครัว วัดและพระสังฆาธิการ ก็ยังเปนท่ีพ่ึงใหกับผูท่ีมาวัด แมจะไมมา

ทําบุญ ก็มาไหวพระ สวดมนตได พระสงฆก็ยังเปนผูใหดวยความบริสุทธิ์เชนเดิม การเปนท่ีเคารพ

บูชา การเปนท่ียึดเหนี่ยวดานจิตใจของประชาชน จะเห็นวา ผูท่ีไมไดมาวัด ไมไดเขาวัดเพ่ือมาทําบุญ 

สวดมนต แตท่ีบานจะเห็นวา มีพระพุทธรูปบูชา หรือมีพระหอยคอ ซ่ึงบอกไดวาโดยรวมแลว           

วัดและพระสงฆยังเปนท่ีเคารพบูชา และยังเปนท่ียึดเหนี่ยวดานจิตใจของประชาชน  

 3.4 พระสังฆาธิการ มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจตอหนาท่ีและสังคม คือ ตามภารกิจ           

ของพระสงฆ โดยการนําของพระสังฆาธิการ มีการประชุมและมีการสอนใหพระในวัดเขาใจ            

ในบทบาท และหนาท่ีของพระสงฆ การเปนผูให ผูแบงปน ชวยเหลือ การมีอัธยาศัยตอประชาชน          

ผูท่ีมาวัด โดยไมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น พระสงฆ สามเณร เม่ือมาบวชในวัดแลว จะตองปฏิบัติในบทบาท

และภารกิจของสงฆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ การไปบรรยายธรรมในสถานท่ีตางๆ ก็จะตองปฏิบัติธรรม

ในทางท่ีถูกตอง เหมาะสม และบริสุทธิ์ใจ ไมเลือกคนจน คนรวย ปฏิบัติกับประชาชนเหมือนกัน      

ทุกคน ในขอบเขตของพระสงฆ 

 3.5 พระสังฆาธิการ ยินดีรับนิมนตไปบรรยายธรรมนอกสถานท่ีดวยความบริสุทธิ์ใจ        

คือหนาท่ีและบทบาทของพระสงฆท่ีตองปฏิบัติ มีภารกิจหลัก 6 ดาน พระสงฆจะตองปฏิบัติ        

ตามภารกิจดังกลาวดวยความบริสุทธิ์ใจตอประชาชน ชาวบาน หรือผูท่ีมาวัด ภารกิจท่ีพระสังฆาธิการ   

ท่ีจะตองไปบรรยายธรรม หรือทํากิจกรรมท้ังภายในวัด และนอกวัดท่ีไดรับการนิมนตดังกลาว       

พระสังฆาธิการตองยินดีรับนิมนตดวยความเต็มใจท่ีจะไปสถานท่ีดังกลาว และเต็มใจในการบรรยาย

ธรรมในสิ่งท่ีถูกตอง ไมบิดเบือนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา การเปนผูใหของพระสังฆาธิการ

.... 
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จะตองใหดวยความบริสุทธิ์ใจ แมสถานท่ีดังกลาวจะไกลแคไหนก็ตาม หากไมเปนอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน พระสังฆาธิการก็จะตองตามท่ีชาวบานไดนิมนตมาดวยความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือเปน         
สิริมงคลแกเจาภาพท่ีไดนิมนตมา 

 3.6 พระสังฆาธิการใหความรวมมือกับชุมชนและละแวกใกลเคียง ในการทํา
ประโยชนตอชุมชน สาธารณะชน ดวยความบริสุทธิ์ใจ คือ พระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมจิตใจ       
ของประชาชนท่ีมาเขาวัดไมเพียงพอ พระสังฆาธิการจะตองทํางานเชิงรุก โดยไมตองใหคนเขาวัด
ทําบุญเพียงอยางเดียว พระสังฆาธิการตองเขาหาประชาชน โดยการใหความรวมมือกับชุมชน             
และละแวกใกลเคียงในการทําประโยชนตอชุมชน สาธารณะชน ดวยความบริสุทธิ์ใจ ถูกตอง 

เหมาะสม เพ่ือใหเปนท่ีเคารพของประชาชนการรวมมือดังกลาว ซ่ึงอยูในขอบเขตของพระสงฆ          
ท่ีพึงกระทําได และปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์ใจตอประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติกับคนจน หรือคนรวย 
การใหความรวมมือดังกลาว อาจจะตองลงแรงดวยก็ตาม อาจจะตองบริจาคทรัพยตามกําลัง         
ตามอัตภาพ หรืออํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี การยืมของวัด เชน โตะ เกาอ้ี ถวยชาม เปนตน 
พระสังฆาธิกาจะตองใหความรวมมือดวยความบริสุทธิ์ใจ 

4. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ดานความยุติธรรม  

 จากรูปแบบการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี ดานหลักความยุติธรรม สามารถอธิบายไดวา การเสริมสรางความปรองดอง        
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการนั้นตองอาศัยหลักความยุติธรรม ดังนี้คือ 

 4.1 พระสังฆาธิการจะทรงไวเพ่ือความยุติธรรม เม่ือประชาชนมาขอความชวยเหลือ        
ในดานตางๆ คือ วัด และพระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมดานจิตวิญญาณ เปนท่ีพ่ึงของประชาชน       
เม่ือตองการความชวยเหลือตามกําลัง ตามอํานาจหนาท่ี และจะตองทรงไวเพ่ือความยุติธรรม กรณี
เม่ือประชาชนมาขอความชวยเหลือ ในเรื่องตางๆ เชน เรื่องพิพาท พระสังฆาธิการจะตองยุติธรรม 
ฟงท้ังสองฝายไกลเกลี่ยไปในทางท่ีดี แลวใหคําแนะนําโดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 

นํามาปฏิบัติ โดยการใหอภัยซ่ึงกันและกัน หนักนิดเบาหนอยก็คอยๆ พูดคอยๆ จา ตกลงกันดวยดี    
บนพ้ืนฐานของความถูกตอง อยาเอาเปรียบในสิ่งท่ีไมใชของตน แนะนําใหปฏิบัติตัวในสิ่งท่ีถูกตอง 
ความสุขใจก็จะตามมา 

  4.2 พระสังฆาธิการจะวางตัวเปนกลาง เม่ือประชาชนมีกรณีพิพาท และมาขอ      
ใหชวยใหไกลเกลี่ยให คือ วัดและพระสงฆ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวท่ีสําคัญของประชาชนท่ีเคารพบูชา      

และนับถือ การท่ีพระสงฆจะไปตัดสินอะไร หรือจะพูดอยางไร ก็จะตองฟงท้ังสองฝาย โดยไมตอง
ตัดสินวาใครผิดใครถูกเพราะพระสังฆาธิการไมไดเปนผูตัดสิน แตหนาท่ีพระสังฆาธิการ ตองปฏิบัติ
ตามบทบาทและหนาท่ีในการ นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาไกลเกลี่ยใหไปในทิศทางท่ีดี 
รอมชอม ผอนหนักผอนเบา หันหนาเขาหากันในการตกลงกัน อะไรผิดอะไรถูกก็วากันไป คุยกัน      
ยอมเสียเปรียบ ไมเอาเปรียบกัน ไมเอาชนะกันใหนําหลักธรรมของพระพุทธเจามาเปนท่ีพ่ึง             

ในการตัดสินใจ เพ่ือนําไปสูการสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ในชุมชนตอไป 
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 4.3 พระสังฆาธิการ สรางความเชื่อม่ัน ความถูกตอง ยุติธรรม ใหกับประชาชน 

หมูบาน ชุมชน คือ วัด และพระสงฆ เปนศูนยรวมดานจิตใจ และเปนท่ียึดเหนี่ยวดานจิตใจ           

ของประชาชน ดังนั้น การปฏิบัติตัวของพระสงฆ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ จะตองยึดม่ันถือม่ัน 

ปฏิบัติตัวในสิ่งท่ีถูกตอง ดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหเปนท่ีเคารพของประชาชน สรางความเชื่อม่ัน      

ความถูกตอง ความยุติธรรมใหกับประชาชน ในหมูบาน ในชุมชน ใหความชวยเหลือในชุมชน           

ในหมูบาน ใหเปนท่ีเคารพนับถือ ดวยการเสียสละในเรื่องตางๆ เชน อํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนท่ีมาวัด มาขอความชวยเหลือ บริจาคทรัพย ตามกําลัง ตามอัตภาพ เปนท่ีปรึกษาใหกับ

ประชาชนท่ีเดือดรอน ตองการความชวยเหลือ แนะนําใหนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

การดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง 

 4.4 สนับสนุนและชี้ทางใหประชาชน หมูบาน ชุมชน สังคม ยึดถือความถูกตอง             

ตามกฎหมายบานเมือง คือ การดําเนินชีวิตของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ท่ีตองตอสู        

กับเพ่ือตัวเองและครอบครัว ดังนั้นดวยเศรษฐกิจท่ีฝดเฟอง ทําใหประชาชนหลงผิด ทําอะไรก็ได

เพ่ือใหไดเงินมา เพ่ือความสุขสบายท้ังตัวเองและครอบครัว การนิยมวัตถุท่ีอํานวยความสะดวก       

เชน ตองการโทรศัพทมือถือท่ีแพงๆ รถยนตสวยๆ เดินหางท่ีเย็นๆ มีเงินจับจายใชสอย แตรายได        

มีไมเพียงพอ ทําใหความคิดดังกลาว ไถลไปนอกกรอบ ทําใหอยากรวย อยากมีทุกอยาง แตดวย         

ไมมีอาชีพท่ีม่ันคง รายไดนอย รายไดท่ีตองการสิ่งของดังกลาวไมเพียงพอ จึงคิดท่ีจะตองการเงิน    

แบบทางลัด ดวยการลักขโมย ฉอโกง คายาเสพติด เปนตน ดังนั้น พระสังฆาธิการ ผูท่ีมีบทบาท     

และภารกิจในการเผยแผพุทธศาสนา เพ่ือสรางความสุขใหกับประชาชนจะตองสอนใหประชาชน        

ผูท่ีมาวัด หรือพระสังฆาธิการไปบรรยายธรรมนอกสถานท่ีก็ตาม ก็จะตองสอนใหประชาชนยึดถือ

ความถูกตอง โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติ เชน ศีล 5 ทองจําใหข้ึนใจ    

และปฏิบัติทุกวัน ก็จะลด ละ เลิก ความอยาก โดยไมตองกระทําความผิด จะตองเขาสูกระบวน    

ตามกฎหมายบานเมือง และใชชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ  

 4.5 พระสังฆาธิการเปนตัวกลาง เปนตัวเชื่อมในการแกปญหาสังคม ปญหาชีวิต

ใหกับประชาชนดวยความยุติธรรม คือ บทบาท หนาท่ี ภารกิจของพระสงฆ มี 6 ดาน ท่ีพระสงฆ

จะตองพึงปฏิบัติดังนั้นในขอบเขตดังกลาว พระสังฆาธิการจะตองทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด เชน ในปจจุบัน

ทุกคนตองตอสูเพ่ือปากทอง ชีวิตจะตองอยูรอด ชีวิตจะตองตอสูเพ่ือใหไดเงินมาดํารงชีวิตประจําวัน

เพ่ือครอบครัว ความจน ความตองการ การยึดติดวัตถุท่ีอํานวยความสะดวก ทําใหคนทําความผิด         

ซ่ึงเปนปญหาสังคมมากข้ึนทุกวัน การฆาขมขืน การจี้ปลน การลักขโมย การติดยาเสพติด เปนตน     

สิ่งดังกลาวนี้ เปนภาระของประเทศท่ีผูนํา ผูบริหารประเทศจะตองแกปญหาความยากจน               

เพ่ือปากทอง ดังนั้นพระสังฆาธิการจะตองชวยแบงเบาภาระของบานเมือง โดยการแกปญหาสังคม 

ดวยการนําหลักธรรมคําสอน ศีล 5 มาแกปญหา โดยการแนะนําให เปนแนวทางปฏิบัติ                   

ในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
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 4.6 พระสังฆาธิการจะอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีในการแสดงออก       

ในทางความคิดเห็นภายภายใตกรอบกฎหมาย คือ ภารกิจของพระสงฆ ท่ีจะตองปฏิบัติตามขอบเขต

และอํานาจหนาท่ีในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา พระสงฆไมเลนการเมือง ไมฝกใฝฝายใด 

พระสงฆตองวางตัวเปนกลาง ตองปฏิบัติตามและเผยแผหลักธรรมคําสอนใหกับประชาชน เพ่ือให

การดํารงชีวิตประจําวัน ไดอยางมีความสุข ดังนั้น พระสังฆาธิการ จะตองอํานวยความสะดวก      

ใหกับหนวยงานภาครัฐ นักการเมือง และประชาชนท่ัวไป ในดานสถานท่ี โตะ เกาอ้ี จานชาม น้ําด่ืม       

เปนตน การอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีของวัด เชน การจัดจังหวัดเคลื่อนท่ี อําเภอเคลื่อนท่ี 

สาธารณสุขเคลื่อนท่ี การจัดตั้งสถานท่ีเลือกตั้งใหประชาชนเดินทางมาสะดวกในการใชสิทธิ์ออกเสียง 

การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวัด นักเรียน นักศึกษามารวมกิจกรรมในวัด เปนตน การดําเนิน

กิจกรรมท้ังหมดดังกลาว พระสังฆาธิการจะตองดูแลใหอยูภายใตกรอบกฎหมาย ท่ีพึงปฏิบัติได  

5. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ดานพรหมวิหารธรรม 

 จากรูปแบบการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานพรหมวิหารธรรม สามารถอธิบายไดวา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม

สันติสุข โดยพระสังฆาธิการนั้นตองอาศัยหลักพรหมวิหารธรรม ดังนี้คือ 

 5.1 พระสังฆาธิการใหความชวยเหลือ แบงปน ทําประโยชนใหกับชุมชน คือ 

บทบาท หนาท่ี ภารกิจของพระสงฆมีขอบเขตและขอจํากัดท่ีพึงกระทําได การใหความชวยเหลือ 

การแบงปน ก็อยู ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เพ่ือเปนการแสดงถึงความสามัคคี                

ในครอบครัว หมูคณะ ชุมชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการชวยเหลือของพระสังฆาธิการ 

ก็ชวยไดตามกําลังและอัตภาพ ซ่ึงไมเดือดรอนตอตนเอง และเดือดรอนถึงวัด การใหความชวยเหลือ

ในดานการบริจาคทรัพยตามสมควร เชน การใหทุนการศึกษาแกเยาวชน เพ่ือใหมีโอกาสไดศึกษา     

ตอ และจะตองเปนเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติ ท่ีไมประพฤติตนทางท่ีผิด และจะตองมาพัฒนา

บานเมือง การแบงปน หากประชาชนตองการความชวยเหลือ ท่ีพระสังฆาธิการพอจะชวยได ในเรื่อง

ขาวกนบาตร พระสังฆาธิการก็แบงปนได การทําประโยชนใหกับชุมชน ใหความรวมมือกับชุมชน     

ในขอบเขตอํานาจหนาท่ี ชวยลงแรงกายตามอัตภาพท่ีพึงกระทําไดตามภารกิจ มีหนาท่ีชวยเหลือ        

ในการสั่งสอนธรรมพระวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ มีกิจกรรมรวมกับประชาชนท่ีมาวัดเพ่ือบําเพ็ญ

กุศล สรางความอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางประชาชนและพระสงฆ 

 5.2 ใหความชวยเหลือ ปรับทุกข แนะนํา ปลดเปลื้องความทุกขใจของประชาชน          

ดวยหลักธรรมใหคลายจากทุกข คือ วัด และพระสงฆ มีบทบาทหนาท่ีในการสรางสุขกับประชาชน

ทุกคน ท่ีตองการความชวยเหลือ หากประชาชนมาปรับทุกข พระสังฆาธิการก็แนะนําหลักธรรม       

คําสอนของพระพุทธเจา ใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข         

พระสังฆาธิการรับฟงการปรับทุกขของประชาชนท่ีตองการความชวยเหลือ และแนะนําหลักธรรม 

เพ่ือปลดเปลื้องความทุกขใจได เปนการชวยเหลือและเปนการใหท่ีถูกตอง และบริสุทธิ์ เหมาะสม

....... 
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ซ่ึงวัด พระสังฆาธิการ กับประชาชนในชุมชนนั้นๆ จะตองใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เก้ือกูลกัน 

เปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน วัด และพระสังฆาธิการพรอมเปนผูให และบริการประชาชน

ในการเขาวัดเพ่ือบําเพ็ญกุศล และการนิมนตไปบรรยายธรรมนอกสถานท่ี ไปรวมงานท่ีเปน           

งานสิริมงคล เชน ข้ึนบานใหม งานแตงงาน เปนตน ดังนั้น พระสงฆจึงเปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน

ท่ีไดรับความเดือดรอน ความทุกขใจ  

 5.3 แสดงความยินดีกับหมูบาน ชุมชน และประชาชน เม่ือประสบความสําเร็จ               

หรืออยูดีมีสุข คือ พระสงฆตามภารกิจจะตองเปนผูให เปนผูแบงปน เปนผูชวยเหลือ เปนผูอํานวย          

ความสะดวกใหกับประชาชน เพ่ือใหเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนและเปนศูนยกลางของชุมชน         

เพ่ือใหประชาชนรูสึกวา วัดเปนของตนท่ีจะตองหวงแหน และบํารุงรักษา วัด พระ จึงมีความสนิท

ใกลชิดกับประชาชนเสมือนบุคคลในครอบครัว เม่ือหมูบาน ชุมชน และประชาชน ประสบ

ความสําเร็จ พระสงฆก็จะตองแสดงความยินดีดวย โดยไมมีความอิจฉาริษยา เอารัดเอาเปรียบ     

ประชาชน พระสังฆาธิการ เปนผูใหในหลักธรรมคําสอน ใหปฏิบัติตัวดี ปฏิบัติชอบ เม่ือประชาชน     

ไดดี ก็แสดงความยินดีไปดวย 

 5.4 พระสังฆาธิการ ทําตัวและทําใจใหเปนกลาง ดํารงตั้งม่ันอยูในธรรมเสมอ       

คือ การประพฤติตัวของพระสังฆาธิการ ซ่ึงจะตองอยูในกรอบของพระสงฆท่ีพึงปฏิบัติตัว ดังนั้น      

การทําตัวทําใจใหเปนกลางในสังคมจึงจําเปนอยางยิ่ง  ยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี เห็นใจสงสารเม่ือผูอ่ืน

ประสบปญหา แนะนํา ใหนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต

ประจําวันอยางมีความสุข การดํารงตั้งม่ันอยูในธรรมของพระสังฆาธิการ จะเปนตัวอยาง แบบอยาง   

ท่ีดีของประชาชน การสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประชาชน โดยนําหลักธรรมคําสอนมาใช       

ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทํางานเชิงรุก สรางแรงจูงใจใหประชาชนตั้งม่ันอยูในศีล        

ในธรรมเชนเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากข้ึน 

 5.5 พระสังฆาธิการ เม่ือประชาชนมีทุกข และมาท่ีวัดเพ่ือคลายทุกข จะไมเหยียบ

ย่ําซํ้าเติม คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทภารกิจ ในการเปนผูให เปนผูใหความชวยเหลือ กับประชาชน 

พุทธศาสนิกชน มีหนาท่ีสรางความสุขทางดานจิตใจใหกับประชาชน เม่ือประชาชนมีทุกข และมาวัด        

เพ่ือคลายทุกข และทําใหจิตใจสบาย พระสังฆาธิการมีหนาท่ีใหคําแนะนในการนําหลักธรรมคําสอน          

ของพระพุทธเจามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือนํามาสูความสุข แตไมเหยียบย่ําซํ้าเติม           

ใหเปนท่ีทุกขใจเพ่ิมข้ึนอีก ใหความสบายใจโดยการสวดมนต ปฏิบัติธรรม เพ่ือใหการดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข 

 5.6 พระสังฆาธิการ มีธรรมอยูในใจเสมอ พรอมท่ีจะเปนผูให เปนผูชวยเหลือ

ตลอด คือ พระสังฆาธิการ ตามภารกิจหลัก 6 ดาน มีดานการเผยแผพุทธศาสนา เพ่ือใหประชาชน   

ไดมีความรู ความเขาใจในหลักธรรม และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน พระสังฆาธิการจะตองมี    

ธรรมอยูในใจเสมอ เนื่องจากจะตองเปนผูให เปนผูชวยเหลือในการนําหลักธรรมคําสอนมาดํารงชีวิต

ประจําวันอยางมีความสุข การท่ีพระสังฆาธิการมีธรรมอยูในใจ การเผยแผพุทธศาสนาก็จะเปนไป

....... 
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ในทิศทางท่ีดีดวยความบริสุทธิ์ใจ คิดดีทําดี มีการชวยเหลือสังคม ชวยเหลือประชาชน ผูยากไร 

ผูประสบภัย ซ่ึงเปนการสาธารณสงเคราะหเปนการชวยเหลือเพ่ือประชาชนท่ัวไป โดยการบริจาค

ทรัพยเปนทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียน ใหกับผูยากไร ผูปวย เปนตน 

6. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี ดานความเสียสละ 

 จากรูปแบบการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี ดานหลักความเสียสละ สามารถอธิบายไดวา การเสริมสรางความปรองดอง         

เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการนั้นตองอาศัยหลักความเสียสละ ดังนี้ คือ 

  6.1 พระสังฆาธิการ ชวยเหลือ แบงปนใหกับประชาชน ลูกหลานชาวบาน         

ตามกําลัง หรือตามอัตภาพ โดยไมเดือดรอน คือ ตามภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆ ท่ีพระสังฆาธิการ

จะตองปฏิบัติ ในขอการศึกษาสงเคราะห  หมายถึง การสงเคราะห เ ก้ือกูลแกการ ศึกษา 

สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา เชน มอบทุนการศึกษา ใหกับนักเรียนท่ีเรียนดี          

แตยากจน ขาดโอกาสในทางการศึกษา โดยมอบเปนทุนการศึกษา ในชุมชน หรือละแวกใกลเคียง 

โดยการบริจาคทุนทรัพยสวนตัว เพ่ือการศึกษาแกเด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน            

หรือบริจาคทุนทรัพย ในการสราง หรือซอมแซมอาคารสถานศึกษา หรือการดําเนินการใดๆ           

ของพระภิกษุท่ีมีความสามารถโดยไมขัดตอพระธรรมวินัยท่ีเปนไป เพ่ือการสงเสริมการศึกษา         

แกเด็กและเยาวชนท่ีอยูในวัยเรียน จึงเปนหนาท่ีของพระสังฆาธิการท่ีจะตองปฏิบัติตามภารกิจ          

6 ดานดังกลาว 

  6.2 ชวยเหลือผู อ่ืน ประชาชน ชุมชน หมูบานในยามท่ีอยู ในภาวะคับขัน           

พระสังฆาธิการ มีหนาท่ีตามภารกิจ 6 ดาน ในการชวยเหลือประชาชน ชุมชน หมูบาน ซ่ึงการท่ี       

จะชวยเหลือหมูบาน ชุมชนในโอการใดก็ตาม พระสังฆาธิการจะตองไมเดือดรอน การทําหนาท่ี

ชวยเหลือดังกลาวตองอยูในขอบเขตท่ีพึงกระทําได ชวยเหลือตามอัตภาพ เชน น้ําทวม ไฟไหม            

วัดก็จัดท่ีใหพักพิงเปนการชั่วคราว น้ําประปา ไมไหล ก็ใหมาใชน้ําท่ีวัดได และกรณีอ่ืนๆ ท่ีหมูบาน

ประสบภัยขาดแคลน ท่ีพระสังฆาธิการพอชวยเหลือได 

  6.3 บริจาคทรัพยในโอกาสตางๆ ใหกับนักเรียน โรงพยาบาล ใหกับชุมชน หมูบาน         

คือ พระสังฆาธิการ มีภารกิจในดานการบริจาคทรัพย เพ่ือเปนการสนับสนุน ชวยเหลือในโอกาส

ตางๆ เชน มอบทุนการศึกษาใหนักเรียน ท่ีเรียนดี ขาดโอกาสทางการศึกษา ในชุมชน หมูบาน 

บริจาคทรัพยในการสรางโรงพยาบาล ใหกับโรงพยาบาลในการจัดซ้ืออุปกรณทางการแพทย ชักชวน

พุทธศาสนิกชน รวมทําบุญสรางโรงพยาบาล พระสังฆาธิการบริจาคทุนทรัพย บริจาคสิ่งของใหกับ

ชุมชน หมูบานในโอกาสตางๆ เชน วันข้ึนปใหม วันเด็ก หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางชุมชน หมูบาน      

จัดกิจกรรม โดยใหความรวมมือตามกําลัง ตามอัตภาพ โดยไมเดือดรอน เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี          

ในการสรางความสามัคคี เปนภารกิจวัดท่ีพึงมี โดยเนนเพ่ือประโยชนของชุมชน และความสุข        

ของประชาชนในชุมชน 
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  6.4 ใหความเมตตาตอประชาชนในชุมชน สังคม รับฟงปญหา เพ่ือชวยแกไข        

ไปในทางท่ีดี ข้ึน คือ วัด และพระสังฆาธิการ เปนศูนยรวมดานจิตใจ และเปนท่ีพ่ึงทางใจ               

ของพุทธศาสนิกชน ความเมตตา ความเอ้ืออาทร จึงเปนหนาท่ีของพระสังฆาธิการท่ีพึงกระทํา        

ตอประชาชนในชุมชน สังคมตามกําลังท่ีพอชวยได ประชาชนเดือนรอน มาขอความชวยเหลือ          

วัดและพระสังฆาธิการ ชวยไดตามกําลังทรัพย จึงเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ ประชาชนเดือดรอน           

ก็ตองรับฟงปญหา เพ่ือจะชวยไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เปนการแบงเบาภาระ จากมากจนเหลือนอย             

หากเปนไปไดก็ใหนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพ่ือดําเนินชีวิต

อยางมีความสุขตลอดไป วัด พระสังฆาธิการ จะตองมีความใกลชิดกับประชาชน เพ่ือสราง            

ความอบอุน ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเห็นวา บาน วัด โรงเรียน เปนของคูกันมาชานาน 

ตั้งแตอดีตกาล และตลอดไป 

  6.5 ใหความรวมมือกับชุมชน หมูบาน เนื่องในโอกาสตางๆ เชน วันเด็ก วันข้ึนปใหม     

คือ วัด พระสังฆาธิการ ชุมชน จะเรียกวา เปนหนวยงานเดียวกันก็ได เนื่องจากอยูในละแวกเดียวกัน         

ใกลชิดกัน เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน ทํากิจกรรมรวมกัน วัดเปนท่ีพ่ึงทางใจ ใหกับประชาชนในชุมชน 

หมูบาน วัด โดยพระสังฆาธิการ จะตองสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางวัด กับประชาชน

ในทองถ่ิน ชุมชน หมูบาน รวมถึงกิจกรรมเพ่ือการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนสงเสริม

อาชีพใหกับประชาชนในชุมชน เพ่ือใหอยูอยางเศรษฐกิจพอเพียงได โดยไมตองออกไปทํางาน       

นอกบาน สวนความรวมมือท่ีวัด และพระสังฆาธิการใหความรวมมือกับชุมชน หมูบาน เนื่องใน

โอกาสตางๆ นั้น เชน วันเด็ก วันข้ึนปใหม พระสังฆาธิการ จะตองแสดงใหเห็นวา ใหความรวมมือ 

เพ่ือสรางความอบอุน ความรูสึกท่ีดีตอประชาชน เชน มอบอุปกรณการศึกษา มอบอุปกรณการกีฬา 

ขนม น้ําดื่ม และปลูกฝงหลักธรรมคําสอนใหแกเยาวชนในวันข้ึนปใหม วันเด็ก เพ่ือเด็กจะได           

เปนเยาวชน และเปนอนาคตของชาติท่ีดีตอไป 

  6.6 ใหความชวยเหลือตางๆ กับคนชรา ผูปวยติดเตียงในละแวก และชุมชน คือ              

วัด และพระสังฆาธิการ มีภารกิจหลักท่ีจะตองใกลชิดชุมชน ในการใหความรวมมือในโอกาสตางๆ 

ดังท่ีกลาวขางตน ดังนั้น การชวยเหลือดานตางๆ ใหกับคนชรา ผูปวยติดเตียงในละแวก และชุมชน 

เพ่ือสรางความอบอุน การไมถูกทอดท้ิง การดูแลใหกับคนชรา และผูปวยติดเตียง เปนเสมือนหนึ่ง

ญาติมิตร ซ่ึงเปนการสาธารณะสงเคราะหตามภารกิจหลัก 6 ดานของคณะสงฆ ชวยเหลือในการ

บริจาคทุนทรัพยสวนตัวเล็กนอยเพ่ือสมทบเปนคาใชจาย เปนการแบงเบาภาระท่ีพอทําได            

การชวยเหลือขาวกนบาตร ท่ีคนชราถูกทอดท้ิง ขาดคนดูแล เพ่ือใหคนชราดําเนินชีวิตตอไปได        

โดยไมอดยาก ซ่ึงพระสังฆาธิการเปนภารกิจท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหประชาชนเห็นวา ไมไดขาด          

ท่ีพ่ึงแตอยางใด  
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4.4.2 องคความรูที่ไดสงัเคราะหจากงานวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี ( Mixed Method Research) คือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)       

โดยผูวิจัยไดศึกษาจากทฤษฏี แนวคิด หลักธรรม รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ และขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม นํามารวบรวม      
เรียบเรียงวิเคราะห และนํามาสรุปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย จากนั้น
นําเอาผลการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมาสรุปวิเคราะหเปนองคความรูท่ีไดสังเคราะหงานวิจัย 
ดังตอไปนี้ ปรากฏในแผนภาพท่ี 4.4.2 

   

 



           4.4.2 องคความรูที่ไดสังเคราะหจากงานวิจัย 
    1. สภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานีในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 

                                                                       โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
  เชิงคุณภาพ 

 

 การศึกษา 

1. บุตรหลานของชาวบาน  
ในชุมชนและละแวกใกลเคียง  
มีการศึกษามากข้ึน มคีวามรู
ความเขาใจในหลักธรรม 
สามารถชวยพระสังฆาธิการ 
 ในการเผยแผศาสนาในเบ้ืองตน 
เชน นําหลักธรรมคําสอนไป
อธิบายใหกับบุคคลในครอบครัว 
และชุมชนไดในระดับหน่ึง 
2. พระสังฆาธิการ มีการนํา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธ
องค ใหแกบุตรหลานของ
พุทธศาสนิกชน นําไปศึกษา
เรียนรู และนําไปปฏิบัต ิ
ในชีวิตประจําวัน 
 

 ศาสนา 

1. พุทธศาสนิกชนในชุมชน 
ใหความรวมมือในการนับถือ
ศาสนา และการมาทําบุญท่ีวัด
ในวันพระ และวันสาํคัญ       
ทางพุทธศาสนา และรวมทําบุญ     
ใสบาตรทุกวัน 
2. ประชาชนและบุตรหลาน    
ในชุมชนใหความรวมมือกับ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา     
เปนประจาํทุกป เชน           
วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฆหบูชา เปนตน 
 

 การเมือง 

1. ระบบการเมืองมผีล     
ตอการสรางระบบการ
ปกครอง ระบบการบริหาร 
ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ      
ท่ีมีสวนรวมในการให 
ความรวมมือกับวัด ในทุกๆ 
ดาน เชน ใหความรวมมือ 
ในการจัดประชาชนให
มารวมงานท่ีวัดตาม
โครงการท่ีไดจัดทําข้ึน  
เชน โครงการหมูบานรักษา
ศีล 5 โครงการวัดประชารัฐ   
สรางสุข เปนตน 
 

 กระบวนการยุติธรรม 

1. พระสังฆาธิการสอน 
ใหประชาชนในชุมชุนดํารงตน
ตามหลักธรรมคําสอน 
ของพระพุทธศาสนา  
เพ่ือนําเขาสูจติใจ ไมใหกระทํา
ความผิดท่ีจะตองเขาสู
กระบวนการยตุิธรรม 
2.ในปจจุบัน พระสังฆาธิการ
ในแตละวัด ในจังหวัด
ปทุมธานี มีการศึกษาทางโลก
มากข้ึน โดยเฉพาะทาง
กฎหมายบานเมือง จึงให
คําแนะนําดานกฎหมาย 
ในเบ้ืองตนใหกับประชาชนได 
และสามารถยุติขอพิพาทได   
ในระดับหน่ึง และสามารถ   
เปนสื่อกลางในการไกลเกลีย่
ขอพิพาทตางๆ ในชุมชนได 

 สื่อทางสังคม 

1. พระสังฆาธิการ มีการ
สื่อสารในการประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนในชุมชน      
ไดรับทราบ มีการเทศน
บรรยายธรรมทุกวันพระ 
วันสําคัญทางพุทธศาสนา  
เชน วันมาฆะบูชา  
วันวิสาขบูขา วันสวดมนต 
ขามป เปนตน 
2. พระสังฆาธิการในแตละวัด
ในจังหวัดปทุมธานี มีการ
สื่อสารทางสื่อออนไลน 
เชน Facebook , ไลน     
เพ่ือประชาสมัพันธ            
ใหประชาชนไดรับทราบ     
หรือมีกิจกรรมของวัด      
และกิจกรรมของพระในวัด 
ในดานพุทธศาสนา เปนตน 

    

      
แผนภาพท่ี 4.4.2 องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย  

   4.4.2 ความรูที่ไดสังเคราะหจากงานวิจัย 
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 เชิงคุณภาพ 

 

การศึกษา 

3. พระสังฆาธิการ ในแตละวัด
ในจังหวัดปทุมธานี เปนผูนํา 
ทางจิตวิญญาน เปนผูนํา
ทางดานหลักธรรม และเปน      
ท่ีพ่ึงทางใจ ในการใหความรู 
ดานการบรรยายธรรมใหกับ 
บุตรหลานในชุมชน ประชาชน
ในชุมชนในดานท่ีถูกตองและ
นําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน 

 ศาสนา 

3.พระสังฆาธิการมีการจัด
กิจกรรมในวัด เพ่ือใหประชาชน
มารวมกิจกรรมเปนการสราง
ความสามัคคีปรองดองในชุมชน 
4. หนวยงานราชการ 
ใหความรวมมือในวันสําคัญ   
ทางพุทธศาสนา ในการรวม
กิจกรรมทางพุทธศาสนา  
เชน วันมาฆะ รวมกันฟงธรรม 
เวียนเทียนท่ีวัดใกลบาน มารวม
ทําบุญในวันวิสาขบูชา  
วันอาสาฬบูชา และวันประเพณี
ตางๆ เชน วันข้ึนปใหม  
วันสงกรานต เปนตน 

 การเมือง 

2. ระบบการเมือง ระบบ
การปกครอง หนวยงาน
ภาครัฐ กํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน ประธาน
หมูบาน สมาชิกสภาจังหวัด 
สมาชิกสภาตําบลผูนําชุมชน 
ใหความรวมมือและสงเสริม
ชุมชน ตําบล หมูบาน 
ในการจัดงานวันสําคญั 
ทางพุทธศาสนา 
3. ใหความรวมมือกับวัด 
ท่ีพระสังฆาธิการขอความ
รวมมือในการจดักิจกรรม
ตางๆ เปนตน 

 กระบวนการยุติธรรม 

3. พระสังฆาธิการในแตละวัด
ในจังหวัดปทุมธานี มีการไกล
เกลี่ยขอพิพาทใหประชาชน    
คูพิพาท หรือคูกรณเีจเย็น 
และลดทิฐิไดในระดบัหน่ึง 
และมีการอภัยซึ่งกันและกันได
มีสตมิากข้ึน พระสังฆาธิการ
สามารถแบงเบาภาระใหกับ
หนวยงานภาครัฐไดระดับหน่ึง 

 สื่อทางสังคม 

3. มีการประชาสมัพันธ 
ทางเสียงตามสาย วิทยุชุมชน
ทองถ่ิน หอกระจายขาววัด 
มีการสื่อสารทางสารสนเทศ 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ เชน 
แผนไวนิล 
4. ประชาสัมพันธทางกํานัน 
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เปนตน 

  

แผนภาพท่ี 4.4.3 องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย 

 

 

      4.4.2 ความรูที่ไดสงัเคราะหจากงานวิจัย 
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                                                                      โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
    เชิงปริมาณ 

  การศึกษา  ศาสนา  การเมือง  กระบวนการยุติธรรม 

1. กระบวนการยุติธรรม  

 สื่อทางสังคม 



1. การศึกษาทําใหคนจติใจกวาง
และมเีมตตา 
2. การศึกษาทําใหมคีวามเขาใจ
หลักธรรมมากข้ึน 
3. ผูมีการศึกษามีแนวความคิด
ในการสรางความสามัคคี
ปรองดองในชุมชนได 

1. เปนท่ีพ่ึงทางใจใหกับ
ประชาชนในยามท่ีเดือดรอน 
2. ใหการศึกษาเลาเรียนของ
ลูกหลานชาวบานท่ีตองการบวช
เรียนในหลักธรรมคําสอน 
3. ศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวบาน ชุมชม สามารถ
เปนสิ่งยึดเหน่ียวเพ่ือสราง 
ความสามัคคีได 

1. การเมืองนําไปสู     
ความขัดแยงได 
2. การเมืองสรางระบบ 
การปกครองบานเมืองได 
2. การเมืองสรางระบบ 
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 

เปนสิ่งท่ีดํารงไวซึ่งความ
ยุติธรรมตอชุมชน สังคม 
2. กระบวนการยุติธรรม 
สนับสนุนช้ีทางใหประชาชน 
ในชุมชน สังคม ทําความดี    
ความถูกตอง 
3. กระบวนการยุติธรรม  
สรางความเช่ือมั่นในความถูก
ตองยุติธรรม ใหกับประชาชน 
หมูบาน ชุมชน 

1. สื่อทางสังคม ชวยให
ประชาชนเขาถึงหลักธรรม 
คําสอนไดสะดวกข้ึน 
2. สื่อทางสังคม มีการใช
เทคโนโลยีอยางหลากหลาย 
ผสมผสานกัน เพ่ือเสริมสราง
ความตองการของสังคม 
3. สื่อทางสังคม เปนสิ่งท่ีให
ขอมูลขาวสารแกประชาชน
มากท่ีสุด เชน Facebook 
โทรทัศน วิทยุ 
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เชิงปริมาณ 

เมตตามโนกรรม 

1. สอนใหมีจติใจดี  
มองในเรื่องดีๆ ใหความ
เปนมิตรตอประชาชน 
หมูบาน ชุมชน 

 เมตตาวจีกรรม 

1. สอนใหมีการ
ปลอบใจและสงสาร
เมตตาตอเพ่ือนมนุษย
และผูอ่ืนท่ีตกทุกข 
ไดยาก  

 เมตตากายกรรม 

1. สอนใหมีการ 
ออนนอมถอมตน  
การปฏิบัตตินตอกัน 
ในสังคม ชุมชน หมูบาน 

 สาธารณะโภคี 

1. สอนใหชวยเหลือ
กัน ไมเห็นแกตว  
ไมเห็นแกประโยชน
สวนตัวใหถือสวนรวม
ในสังคมเปนหลัก 

 สีลสามญัญตา 

1. สอนใหปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมายบานเมือง 

 ทิฏฐิสามัญญตา 

1. สอนใหตั้งมั่นอยู 
ในศีลในธรรม และ
หลักธรรมคําสอน       
โดยใหเหตุผลรวมกัน 
และหาขอสรุปท่ีตรงกัน 



2. สอนใหมีความ
ปรารถนาด ีและเมตตา
ตอกันในสังคม 
ประชาชน ชุมชน 
หมูบาน พรอมใหความ
ชวยเหลือในโอกาสตางๆ 
ตามกําลัง และอัตภาพ 
3. ฝกใหมีความอดทน 
อดกลั้น และยอมรับ 
ในสิ่งท่ีเกิดข้ึนในทาง 
ท่ีไมดีดวยการอภยั  
และอโหสิกรรม 

2. นําหลักธรรมคําสอน
ใหใชคําพูดท่ีดีงาม        
ตอผูฟงอยางเสมอตน
เสมอปลาย 
3. สอนใหการใชคําพูด    
ท่ีดี สรางความรูสึกท่ีดี    
ตอกัน 

2. สอนใหรูจักสัมมา
คารวะ ไมเบียดเบียน    
ซึ่งกันและกัน 
3. สอนใหไมนินทา       
วารายตอกัน ไมวา 
จะเปนตอหนา 
หรือลับหลัง 
4. สอนใหไมพูดสอเสียด
ตอบุคคลอ่ืน จนทําให
เกิดการทะเลาะเบาะ
แวงกัน 

2. สอนใหรูจักแบงปน 
ไมเอารัดเอาเปรียบ 
ซึ่งกันและกัน 
3. สอนใหเสียสละ     
สวนตน เพ่ือประโยชน
สวนรวม เพ่ือสังคม      
เปนสุข  
4. สอนใหมีความ
เสมอภาคตอกัน 
เอ้ือเฟอตอกัน 
อยางสม่ําเสมอ 

2. สอนใหมีการให
เกียรตติอกันซึ่งกัน    
และกัน 
3. สอนใหไมลวงละเมดิ
สิทธิผูอ่ืน ท่ีไมใชสิทธิ
ของตนเอง 

2. สอนใหการทํางาน
รวมกันก็ควรปรึกษา 
หารือซึ่งกันและกัน 
3. สอนใหมีการยอมรับ
ความคิดและเหตุผล   
ของผูอ่ืน 
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                3. รูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

หลักความถูกตอง 
1. นําหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาท่ี
ถูกตองมาบรรยายธรรม
ใหประชาชน เขาใจ 
และนําไปปฏิบัต ิ
ในชีวิตประจําวันได 
2. สอนใหชาวบาน         
มีการศึกษาเรียนรู 
ปลูกฝงในดานหลักธรรม 

 หลักความเหมาะสม 

1. ใหความรวมมือ
กับชาวบาน ชุมชน 
กํานัน ผูใหญบาน
นักการเมือง 
หนวยงานภาครัฐ  
ในการบรรยายธรรม 
และทํากิจกรรมดาน
หลักธรรมคําสอน 
ของพระพทุธเจา 

    หลักความบริสุทธิ์ 
1. มีการบรรยายธรรม 
นําหลักธรรมคําสอน   
ของพระพุทธเจามาเปน
แนวทางในการปฏิบัติ
ตนของพุทธศาสนิกชน 
ดวยความถูกตอง           
และเต็มใจ และบรสิุทธ์ิ
ใจในการบรรยายธรรม 

 หลักความยุติธรรม 
1. มีการสรางความ
เช่ือมั่น ความถูกตอง 
ความยุติธรรม ใหกับ
ประชาชน 
2. พระสังฆาธิการ 
มีการสอนใหทุกคน
ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวย
ความเท่ียงธรรมตาม
หลักนิตริัฐ นิติธรรม 

 หลักพรหมวิหาร 
1. มีการให
เสรมิสรางความ
ปรองดองในชุมชน 
ละแวกใกลเคียง 
และชุมชนตางๆ 
ดวยหลักพรหมวิหาร
ธรรม ใหมเีมตตา 
กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา และให 

 หลักความเสียสละ 
1. พระสังฆาธิการ  
มีการแนะนํา นํา
หลักธรรมคําสอน 
ใหทุกคนเสียสละ เชน 
ผูนําประเทศ ผูบริหาร  
ควรลดทิฐิ ลดมานะ 
และเสียสละสวนตัว 
เพ่ือประโยชนสวนรวม 



เพ่ือเปนท่ีพ่ึงทางใจ      
เจอปญหา สามารถ
แกปญหาไดอยางด ี
3. มีหนาท่ีเผยแผพุทธ
ศาสนาตามภารกิจใหกับ
พุทธศาสนิกชนท้ังท่ีวัด 
และนอกวัด ท่ีไดนิมนต
ใหไปบรรยายธรรม 
4. ปลูกฝงใหพุทธศาส 
นิกชนท่ีมารวมทําบุญ 
ท่ีวัด และรวมกิจกรรม 
ท่ีวัด ใหสรางความ
สามัคคีปรองดองโดย
การเริม่ตนในหมูคณะ 

2. มีการแจกทุนการ 
ศึกษาตามภารกิจ 
ของพระสงฆ ใหกับ
บุตรหลานชาวบาน 
ในชุมชนที่เรียนดี 
ตั้งใจเรียน แตไมม ี
ทุนทรัพย 
3. เยี่ยมเยียนคนชรา 
ผูปวยในชุมชน
หมูบาน เพื่อเปน
กําลังใจ และนําหลัก 
ธรรมคําสอนไปใช  

2. เปนท่ีพ่ึงทางใจ เปน
ศูนยรวมจติใจทางจิต
วิญญาณ และชวยเหลือ
พุทธศานิกชน ในยาม    
ท่ีตองการชวยเหลือ 
ดวยความบริสุทธ์ิใจ 
และเต็มใจ 
3. ใหความรวมมือกับ
ประชาชนในชุมชน 
หมูบาน ตามสภาพ    
และบทบาทหนาท่ี มี
การแบงปนขาวกนบาตร
ใหกับผูยากไร ยากจน 
โดยไมเลือกปฏิบัติ     
ดวยความเต็มใจ 

3. สอนใหประชาชน 
พุทธศาสนิกชน ให
เคารพกฎหมายและ
อยูภายใตกฎหมาย
บานเมือง เพ่ือนําไปสู
ความสามัคคี
ปรองดอง 
4. สอนใหประชาชน
พุทธศาสนิกชน ใหนํา
หลักธรรมคําสอน
ปฏิบัติไปพรอมกับ  
การเคารพกฎหมาย
บานเมืองอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

ทุกคนนําไปปฏิบัติได 
2. ใหปลูกฝง
ประชาชน 
พุทธศาสนิกชน ให
นําหลักธรรมคําสอน
ดานพรหมวิหาร
ธรรม ใหมเีมตตา. 
มีกรุณา มีมุทิตา  
มีอุเบกขา และให
นําไปใชปฏิบัต ิ
ตอกันในชีวิต 
ประจําวันทุกวัน 
และอยางตอเน่ือง 

เพ่ือประชาชนและ
ประเทศชาต ิ
2. พระสังฆาธิการตอง
ปลูกฝงใหประชาชน  
พุทธศาสนิกชน 
เยาวชน รูจักแบงปน 
เสียสละสวนตัว  
ไมเห็นแกตัว โดยการ
เริ่มตนตั้งแต 
ครอบครัวหมูคณะ 
ชุมชน ตําบล สังคม 
ประเทศชาติ  
อยางตอเน่ือง 
และจริงจัง 
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จากแผนภาพท่ี 4.4.2 องคความรู ท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย สามารถอธิบาย
รายละเอียดการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี       
ในแตละดานท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. สภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานีในการเสริมสรางความปรองดอง
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

เชิงคุณภาพ 

 ดานการศึกษา 

1. บุตรหลานของชาวบานในชุมชนและละแวกใกลเคียง มีการศึกษามากข้ึน           
มีความรูความเขาใจในหลักธรรมสามารถชวยพระสังฆาธิการ ในการเผยแผศาสนาในเบื้องตน         
เชน นําหลักธรรมคําสอนไปอธิบายใหกับบุคคลในครอบครัว และชุมชนไดในระดับหนึ่ง 

2. พระสังฆาธิการ มีการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค ใหแกบุตรหลาน
ของพุทธศาสนิกชน นําไปศึกษาเรียนรู และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

3. พระสังฆาธิการ ในแตละวัดในจังหวัดปทุมธานี เปนผูนําทางจิตวิญญาน         
เปนผูนําทางดานหลักธรรม และเปนท่ีพ่ึงทางใจ ในการใหความรูดานการบรรยายธรรมใหกับ            

บุตรหลานในชุมชน ประชาชนในชุมชนในดานท่ีถูกตองและนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน 

ดานศาสนา 
1. พุทธศาสนิกชนในชุมชนใหความรวมมือในการนับถือศาสนา และการมาทําบุญ

ท่ีวัดในวันพระ และวันสําคัญทางพุทธศาสนา และรวมทําบุญใสบาตรทุกวัน 
2. ประชาชนและบุตรหลานในชุมชนใหความรวมมือกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา

เปนประจําทุกป เชน วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เปนตน 
3. พระสังฆาธิการมีการจัดกิจกรรมในวัด เพ่ือใหประชาชนมารวมกิจกรรม             

เปนการสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชน 

4. หนวยงานราชการใหความรวมมือในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ในการ             
รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะ รวมกันฟงธรรม เวียนเทียนท่ีวัดใกลบาน มารวมทําบุญ
ในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันประเพณีตางๆ เชน วันข้ึนปใหม วันสงกรานต เปนตน 

ดานการเมือง 
1. ระบบการเมืองมีผลตอการสรางระบบการปกครอง ระบบการบริหารท่ีดี         

และมีประสิทธิภาพท่ีมีสวนรวมในการใหความรวมมือกับวัด ในทุกๆ ดาน เชน ใหความรวมมือในการ
จัดประชาชนใหมารวมงานท่ีวัดตามโครงการท่ีไดจัดทําข้ึน เชน โครงการหมูบานรักษาศีล 5 
โครงการวดัประชารัฐสรางสุข เปนตน 

2. ระบบการเมือง ระบบการปกครอง หนวยงานภาครัฐ กํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน ประธานหมูบาน สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาตําบลผูนําชุมชน ใหความรวมมือ        
และสงเสริมชุมชน ตําบล หมูบานในการจัดงานวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

3. ประชาชน พุทธศาสนิกชนในชุมชน ใหความรวมมือกับวัดท่ีพระสังฆาธิการ      
ขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน 

 
 

ดานกระบวนการยุติธรรม 
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1. พระสังฆาธิการสอนใหประชาชนในชุมชุนดํารงตนตามหลักธรรมคําสอน         
ของพระพุทธศาสนาเพ่ือนําเขาสูจิตใจ ไมใหกระทําความผิดท่ีจะตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

2.ในปจจุบัน พระสังฆาธิการในแตละวัด ในจังหวัดปทุมธานี มีการศึกษา        

ทางโลกมากข้ึน โดยเฉพาะทางกฎหมายบานเมือง จึงใหคําแนะนําดานกฎหมายในเบื้องตนใหกับ
ประชาชนได และสามารถยุติขอพิพาทไดในระดับหนึ่ง และสามารถเปนสื่อกลางในการไกลเกลี่ย        
ขอพิพาทตางๆ ในชุมชนได 

3. พระสังฆาธิการในแตละวัดในจังหวัดปทุมธานี มีการไกลเกลี่ยขอพิพาท            
ใหประชาชนพิพาท หรือคูกรณีใจเย็น และลดทิฐิไดในระดับหนึ่ง และมีการอภัยซ่ึงกันและกันได        

มีสติมากข้ึน พระสังฆาธิการสามารถแบงเบาภาระใหกับหนวยงานภาครัฐไดระดับหนึ่ง 

ดานสื่อทางสังคม 
1. พระสังฆาธิการ มีการสื่อสารในการประชาสัมพันธ ใหประชาชนในชุมชน      

ไดรับทราบ มีการเทศนบรรยายธรรมทุกวันพระวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา            
วันวิสาขบูขา วันสวดมนตขามป เปนตน 

2. พระสังฆาธิการในแตละวัดในจังหวัดปทุมธานี มีการสื่อสารทางสื่อออนไลน 
เชน Facebook , ไลน  เพ่ือประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบ หรือมีกิจกรรมของวัด            
และกิจกรรมของพระในวัดในดานพุทธศาสนา เปนตน 

3. มีการประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย วิทยุชุมชนทองถ่ิน หอกระจายขาววัด     
มีการสื่อสารทางสารสนเทศ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนไวนิล 

4. ประชาสัมพันธทางกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เปนตน 
 เชิงปริมาณ 
  ดานการศึกษา 

1. การศึกษาทําใหคนจิตใจกวางและมีเมตตา 
2. การศึกษาทําใหมีความเขาใจหลักธรรมมากข้ึน 
3. ผูมีการศึกษามีแนวความคิดในการสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชนได 

 

ดานศาสนา 
1. เปนท่ีพ่ึงทางใจใหกับประชาชนในยามท่ีเดือดรอน 
2 .  ให การ ศึกษาเล าเรี ยนของลูกหลานชาวบ านท่ีต องการบวชเรี ยนใน                

หลักธรรมคําสอน 
3. ศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน ชุมชม สามารถเปนสิ่งยึดเหนี่ยว         

เพ่ือสรางความสามัคคีได 

ดานการเมือง 
1. การเมืองนําไปสูความขัดแยงได 
2. การเมืองสรางระบบการปกครองบานเมืองได 
3. การเมืองสรางระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
ดานกระบวนการยุติธรรม 

1. กระบวนการยุติธรรมเปนสิ่งท่ีดํารงไวซ่ึงความยุติธรรมตอชุมชน สังคม 
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2. กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนชี้ทางใหประชาชนในชุมชน สังคม ทําความดี
ความถูกตอง 

3. กระบวนการยุติธรรม สรางความเชื่อม่ันในความถูกตองยุติธรรม ใหกับ

ประชาชน หมูบาน ชุมชน 

                    ดานส่ือทางสังคม 
1 สื่อทางสังคม ชวยใหประชาชนเขาถึงหลักธรรมคําสอนไดสะดวกข้ึน 
2. สื่อทางสังคม มีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย ผสมผสานกัน เพ่ือ

เสริมสรางความตองการของสังคม 

3. สื่อทางสังคม เปนสิ่ง ท่ีใหขอมูลขาวสารแกประชาชนมากท่ีสุด เชน 
Facebook โทรทัศน วิทย ุ

 2. องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธาน ี

เชิงปริมาณ 

 เมตตามโนกรรม 
1. สอนใหมีจิตใจดี มองในเรื่องดีๆ ใหความเปนมิตรตอประชาชน หมูบาน 

ชุมชน 
2. สอนใหมีความปรารถนาดี และเมตตาตอกันในสังคม ประชาชน ชุมชน 

หมูบาน พรอมใหความชวยเหลือในโอกาสตางๆ ตามกําลัง และอัตภาพ 

3. ฝกใหมีความอดทน อดกลั้น และยอมรับในสิ่ง ท่ีเกิดข้ึนในทางท่ีไมดี           
ดวยการอภัย และอโหสิกรรม 

 เมตตาวจีกรรม 
1. สอนใหมีการปลอบใจและสงสารเมตตาตอเพ่ือนมนุษยและผูอ่ืนท่ีตกทุกข       

ไดยาก  
2. นําหลักธรรมคําสอนใหใชคําพูดท่ีดีงามตอผูฟงอยางเสมอตนเสมอปลาย 
3. สอนใหการใชคําพูดท่ีดี สรางความรูสึกท่ีดีตอกัน 

 เมตตากายกรรม 
1. สอนใหมีการ ออนนอมถอมตน การปฏิบัติตนตอกันในสังคม ชุมชน หมูบาน 
2. สอนใหรูจักสัมมาคารวะ ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 
3. สอนใหไมนินทาวารายตอกัน ไมวาจะเปนตอหนาหรือลับหลัง 

4. สอนใหไมพูดสอเสียดตอบุคคลอ่ืน จนทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน 
 

 

 

สาธารณโภคี 

1. สอนใหชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตว ไมเห็นแกประโยชนสวนตัวใหถือสวนรวม
ในสังคมเปนหลัก 
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2. สอนใหรูจักแบงปน ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 
3. สอนใหเสียสละสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม เพ่ือสังคม เปนสุข  
4. สอนใหมีความเสมอภาคตอกัน เอ้ือเฟอตอกันอยางสมํ่าเสมอ 

 สีลสามัญญตา 
1. สอนใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับกฎหมายบานเมือง 
2. สอนใหมีการใหเกียรติตอกันซ่ึงกันและกัน 
3. สอนใหไมลวงละเมิดสิทธิผูอ่ืน ท่ีไมใชสิทธิของตนเอง 

 ทิฏฐิสามัญญตา 

1. สอนใหตั้งม่ันอยู ในศีลในธรรม และหลักธรรมคําสอน โดยใหเหตุผลรวมกัน 
และหาขอสรุปท่ีตรงกัน 

2. สอนใหการทํางานรวมกันก็ควรปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน 
3. สอนใหมีการยอมรับความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน  

 

 3. รูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธาน ี

  หลักความถูกตอง 
1. นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีถูกตองมาบรรยายธรรมใหประชาชน 

เขาใจและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
2. สอนใหชาวบานมีการศึกษาเรียนรู ปลูกฝงในดานหลักธรรม เพ่ือเปนท่ีพ่ึง

ทางใจ เจอปญหา สามารถแกปญหาไดอยางดี 
3. มีหนาท่ีเผยแผพุทธศาสนาตามภารกิจใหกับพุทธศาสนิกชนท้ังท่ีวัด และนอกวัด 

ท่ีไดนมินตใหไปบรรยายธรรม 
4. ปลูกฝงใหพุทธศาสนิกชนท่ีมารวมทําบุญท่ีวัด และรวมกิจกรรมท่ีวัด ใหสราง

ความสามัคคีปรองดองโดยการเริ่มตนในหมูคณะ 

  หลักความเหมาะสม 
1. ใหความรวมมือกับชาวบาน ชุมชน กํานัน ผูใหญบานนักการเมือง หนวยงาน

ภาครัฐ ในการบรรยายธรรม และทํากิจกรรมดานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 
2. มีการแจกทุนการศึกษาตามภารกิจ ของพระสงฆ ใหกับบุตรหลานชาวบาน 

ในชุมชนท่ีเรียนดี ตั้งใจเรียน แตไมมีทุนทรัพย 

3. เยี่ยมเยียนคนชรา ผูปวย ในชุมชน หมูบาน เพ่ือเปนกําลังใจ และนํา
หลักธรรมคําสอนใช 
 
 
 

  หลักความบริสุทธิ์ 
1. มีการบรรยายธรรม นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทาง     

ในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน ดวยความถูกตอง และเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจในการบรรยายธรรม 
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2. เปนท่ีพ่ึงทางใจ เปนศูนยรวมจิตใจทางจิตวิญญาณ และชวยเหลือพุทธศานิกชน 
ในยามท่ีตองการชวยเหลือดวยความบริสุทธิ์ใจ และเต็มใจ 

3. ใหความรวมมือกับประชาชนในชุมชน หมูบาน ตามสภาพและบทบาทหนาท่ี 

มีการแบงปนขาวกนบาตรใหกับผูยากไร ยากจน โดยไมเลือกปฏิบัติดวยความเต็มใจ 

  หลักความยุติธรรม 
1. มีการสรางความเชื่อม่ัน ความถูกตอง ความยุติธรรม ใหกับประชาชน 
2. พระสังฆาธิการมีการสอนใหทุกคนปฏิบัติตอผู อ่ืนดวยความเท่ียงธรรม       

ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

3. สอนใหประชาชน พุทธศาสนิกชน ใหเคารพกฎหมายและอยูภายใตกฎหมาย
บานเมือง เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดอง 

4. สอนใหประชาชนพุทธศาสนิกชน ใหนําหลักธรรมคําสอนปฏิบัติไปพรอมกับ  
การเคารพกฎหมายบานเมืองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

  หลักพรหมวิหารธรรม 

1. มีการใหเสริมสรางความปรองดองในชุมชน ละแวกใกลเคียง และชุมชนตางๆ 
ดวยหลักพรหมวิหารธรรม ใหมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และใหทุกคนนําไปปฏิบัติได 

2. ใหปลูกฝงประชาชน พุทธศาสนิกชน ใหนําหลักธรรมคําสอนดานพรหมวิหาร
ธรรม ใหมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา และใหนําไปใชปฏิบัติตอกันในชีวิตประจําวันทุกวัน    
และอยางตอเนื่อง 

  หลักความเสียสละ 
1. พระสังฆาธิการมีการแนะนํา นําหลักธรรมคําสอนใหทุกคนเสียสละ เชน ผูนํา 

ประเทศ ผูบริหาร ควรลดทิฐิ ลดมานะและเสียสละสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม เพ่ือประชาชน              
และประเทศชาติ 

2. พระสังฆาธิการตองปลูกฝงใหประชาชน พุทธศาสนิกชน เยาวชน รูจัก

แบงปน เสียสละสวนตัว ไมเห็นแกตัว โดยการเริ่มตนตั้งแต ครอบครัวหมูคณะ ชุมชน ตําบล สังคม 
ประเทศชาติ อยางตอเนื่องและจริงจัง 



บทท่ี 5 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด

ปทุมธานี” มีวัตถุประสงค  1) เ พ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานี                   

ในการเสริมสรางความปรองดองเ พ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี                       

2) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธานี 3) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 

Research) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

ซ่ึงเปนการประเมินความตรงตามเนื้อหา โดยใชดัชนีความเท่ียงตรง (Content validity index : CVI ) 

และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ไดแกคาความถ่ึคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เม่ือวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ               

และเชิงปริมาณเสร็จสมบูรณแลว ผูวิจัยดําเนินการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ                   

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย                   

ตามวัตถุประสงคการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1.  สภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานี  มีการเสริมสราง              

ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

 1) ดานการศึกษา 

  ดานหลักความถูกตอง พระสังฆาธิการ ไดมีการนําหลักธรรมคําสอน          

มาบรรยายธรรมใหพุทธศาสนิกชนท่ีมาวัด พบปะพูดคุย แนะนําใหเพ่ือนําหลักธรรมคําสอนในเบื้องตน

นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน ศีล 5 และมีจิตอาสาท่ีเปนนักศึกษา ประชาชนท่ีมีการศึกษา          

มีความรู และไมมีการศึกษา เริ่มมีการสนใจในหลักธรรมคําสอน ไดศึกษาหลักธรรมตางๆ เพ่ือนําไป

สอนใหบุคคลในครอบครัวและสนับสนุนใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ท้ังท่ีวัด และชุมชนภายใน

........ 
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หมูบาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ มีการเสนอขอคิดเห็น ตลอดจนใหความชวยเหลือดานอุปกรณ ทรัพยสินเงินทอง

ตามกําลังศรัทธา ประกอบกับลูกหลานในชุมชนตางๆ ละแวกใกลเคียง ในแตละวัด ไดรับการศึกษา

มากข้ึน ก็จะเขาใจสังคมอีกระดับหนึ่ง มีเหตุผล มีความคิด การพูดคุยแนะนําหลักธรรม ทําใหเขาใจ

งายข้ึน ชวยใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน..และการไดพบปะพูดคุยก็จะสรางความเขาใจ และไดนํา

ความรูท่ีไดมานั้นมาถายทอดแนะนําใหกับบุคคลในครอบครัว ในชุมชน จึงเปนการสรางความสามัคคี

ปรองดอง ซ่ึงจะเปนการแบงเบาภาระใหกับพระสังฆาธิการอีกทางหนึ่ง การศึกษามากข้ึน สูงข้ึน ทําให        

มีความรูมากข้ึน มีประสบการณมากข้ึน กระบวนการคิดตางๆ ก็มากข้ึน ทําใหเกิดปญญา มีการพิสูจน     

ความจริงในหลักของความถูกตอง มีเหตุมีผล  ไมเชื่อคนงาย ซ่ึงจะชวยใหหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงได 

บุคคลท่ีมีการศึกษาก็จะมีผลตอครอบครัว ตอมาในคณะ ชุมชน ตําบล ตลอดจนสังคมใหญ สวนในดาน

การศึกษาทางธรรม ผูท่ีศึกษาทางธรรม หากนําศีล 5 ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันก็จะชวยใหมีจิตใจท่ีดีงาม 

มีเหตุผล ซ่ึงการศึกษาทางโลกมากข้ึน และการศึกษาทางธรรมมากข้ึน ทําใหคนมีความคิดเห็น                

ท่ีแตกตางจากคนท่ีไมมีการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม การศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรมชวยใหคน

ใชชีวิตในประจําวันทางในท่ีถูกตอง และทําใหเกิดความสามัคคีปรองดองไดงายข้ึนเชนเดียวกัน      

  ดานหลักความเหมาะสม พระสังฆาธิการ ไดบรรยายธรรม โดยนํา

หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา สอนใหกับคนในชุมชนรอบวัด ละแวกใกลเคียง บุตรหลานของคน

ในชุมชน และละแวกใกลเคียงท่ีมีการศึกษาสูง และท่ีอยูในสังคมอีกระดับหนึ่ง ไดใหศึกษาทางธรรม 

เพ่ือใหไดรับรู รับทราบ เขาใจในหลักธรรมคําสอนเพ่ือนําไปปฏิบัติในชีวิตประจํา ท้ังท่ีทํางาน ท่ีบาน 

โดยใหมีการพิสูจน การมีเหตุผล การศึกษาสูงชวยใหจิตใจสูงข้ึน แตหากศึกษาดานหลักธรรมดวย         

ก็จะทําใหเกิดการเขาใจ งายข้ึน ทําใหลดความขัดแยงได โดยหลักธรรมดังกลาวจะสอนใหมี           

ความเหมาะสม ในดานการรูจักยืดหยุน ผอนหนัก ผอนเบา ซ่ึงไมตางจากผูท่ีมีการศึกษาทางโลก         

เชน การเปนผูรูจักพิจารณาเหตุ สังเกต ผลความเปนรูจักบุคคล รูจักฐานะของตน รูจักประชุมชน       

รูจักกาลเวลาท่ีเหมาะสม รูจักประมาณในการบริโภค การใชสอยทรัพย อันจะนําไปสูความสามัคคี

ปรองดองได 

  ดานหลักความบริสุทธิ์ พระสังฆาธิการ ไดเสริมสรางความปรองดองใหกับ

พุทธศาสนิกชนในชุมชน ละแวกใกลเคียง และบุตรหลานในชุมชนท่ีมีการศึกษาสูง ดวยการบรรยาย     

ในดานหลักธรรมของพระพุทธเจา ซ่ึงจะตองนําไปปฏิบัติควบคูกันไป ผูท่ีมีการศึกษาสูงยอมเขาใจ     

รับรู ทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติไดงาย เพราะคนมีการศึกษา มีหนาท่ีการงาน ในชีวิตประจําวัน

จะตองอยูในสังคมอีกระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูมีการศึกษา เปนผูท่ีมีเหตุผล จิตใจสูง มีความรู มีสติมากข้ึน 

หากมีการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน จะตองมีหลักความบริสุทธิ์มาเก่ียวของ ท้ังกาย วาจา ใจ 

ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังสวนตัว เอกชน และงานราชการท่ีตองรับผิดชอบ ดวยจิตใจซ่ือ           

มือสะอาด โปรงใส และตรวจสอบได อันจะนําไปสูความสามัคคีปรองดอง เจริญรุงเรืองได 
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  ดานหลักความยุติธรรม  พระสังฆาธิการ  ไดนําหลักธรรมคําสอน             

ของพระพุทธเจาในดานความยุติธรรม ใหกับพุทธศาสนิกชน บุตรหลานท่ีมีการศึกษาสูงในชุมชน 

ละแวกใกลเคียง หมูบาน ตําบล ที่มาวัด และนิมนตใหบรรยายธรรมนอกสถานที่ ผูมีการศึกษา     

ในชุมชนเปนผูท่ีชวยในชุมชุม มีความขัดแยงนอย การศึกษาเปนการสรางความรู สรางการรับรู          

ทําใหเขาถึงการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคม ในเบื้องตนการศึกษาตองเริ่มตนตั้งแตในครอบครัว 

แตในชุมชนชาวบานท่ีเปนคนชนบท การศึกษา  ก็เริ่มตนจากบุตรหลาน ซ่ึงเม่ือบุตรหลานไดรับ

การศึกษา ก็จะมาเริ่มตนในครอบครัวได และหากไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนตามท่ีพระสังฆาธิการ        

ไดบรรยายธรรมในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมตางๆ หรือบรรยายธรรม          

ตามสถานท่ีตางๆ ท่ีไดนิมนตใหไปบรรยายธรรม ก็จะทําใหไดเรียนรูมากข้ึน และจะปฏิบัติในดาน      

หลักยุติธรรมไดเชนเดียวกัน เชน การปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ใหเสมอหนากัน และปฏิบัติ        

ตอผู อ่ืนดวยความเท่ียงธรรม โดยไมอคติลําเอียง ท้ังในชุมชน ละแวกใกลเคียง หมูบาน ตําบล            

และในสังคมเล็กๆ จนถึงสังคมใหญๆ ได 

  ดานหลักพรหมวิหาร พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมคําสอนในดานพรหม

วิหารธรรมใหกับพุทธศาสนิกชน การศึกษาทางโลก ชวยใหผูมีการศึกษา มีจิตใจท่ีสูงข้ึน ความคิด       

สติ มีมากข้ึน และใชชีวิตท่ีมีเหตุผลในสังคม มีวิธีคิดในสิ่งท่ีถูกตอง หากผูท่ีมีการศึกษาไดนําหลักธรรม

คําสอนในดานพรหมวิหารธรรม ไปใชในชีวิตประจําวัน ท่ีบาน ในชุมชน ตําบล หมูบาน ก็จะชวยให

สังคมดีข้ึนดวย โดยในข้ันตน คือ ครอบครัว ตอมาชุมชน หมูบาน ตําบล สังคม จะชวยใหเกิด        

ความสามัคคีปรองดองในชุมชน การศึกษาจะทําใหคนมีเหตุผลในการคิด การฟง จะชวยสนับสนุน     

การในการสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชนได จะเปนการแบงเบาภาระพระสังฆาธิการ               

ในการเสริมสรางความปรองดอง โดยเฉพาะการนําหลักพรหมวิหารมาปรับใชในชีวิตประจําวัน         

และนําไปใชกับชุมชน เชน การปฏิบัติตอกันดวยความเมตตา ปรารถนาดีตอผูอ่ืน และปรารถนา         

ใหผูอ่ืนเปนสุข ปรารถนาท่ีจะใหผูอ่ืนพนทุกข ยินดีใหผูอ่ืนเปนสุข และไมอิจฉาริษยากัน มีใจมัธยัสถ 

เปนกลาง วางเฉย ไมดูถูกเหยียดหยาม ซํ้าเติม หลักธรรม ดานพรหมวิหารธรรม เปนหลักธรรมท่ีสําคัญมาก 

เพราะเปนหลักธรรมในการสรางความสามัคคีปรองดองมากท่ีสุด ซ่ึงหากผูมีการศึกษานําไปแนะนํา 

ถายทอดใหบุคคลในครัวเรือน ชุมชน ตําบล สังคม ก็จะชวยใหสังคมมีความสุข และแบงเบาภาระ

หนวยงานภาครัฐในการเสริมสรางความปรองดองได 

  ดานหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการ มีการเสริมสรางความสามัคคี

ปรองดอง  ในการบรรยายธรรมในดานหลักความเสียสละ ซ่ึงหากผูมีการศึกษาสูง ไดปฏิบัติตาม        

และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สังคม และนํามาถายทอดใหกับบุคคลในครัวเรือน ชุมชน ตําบล          

หากทุกคนไดนําหลักธรรมดังกลาวไปปฏิบัติตาม ก็จะเห็นวา ชวยใหสังคมอยูเย็นเปนสุขจริงๆ           

เปนการเสียสละเพ่ือสวนรวม เชน ผูบริหาร ขาราชการ มีหนาท่ีการงานสูง จําเปนจะตองลดทิฐิ มานะ 

ดวยความเสียสละดานความสุขสวนตัว สละความเห็นแกตัว เพ่ือประโยชนสุขของคนในชุมชน หมูบาน 

ตําบล เพ่ือประชาชนโดยสวนรวม อันจะนําไปสูการสรางความสามัคคีปรองดองในประเทศชาติได 
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2) ดานการศาสนา 

      ดานหลักความถูกตอง พระสังฆาธิการมีบทบาทและหนาท่ีในการเผยแผ

ศาสนา มีการเสริมสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชน ละแวกใกลเคียง ชุมชนตางๆ โดยนําหลักธรรม

คําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยการแสดงธรรม       ทุกครั้ง 

ท้ังในวัด วันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา นอกสถานท่ีท่ีไดรับการนิมนต เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนเขาใจ 

เขาถึง หลักธรรม คําสอน และปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักธรรมท่ีไดบรรยายธรรม เพ่ือนําไปสูความ

สามัคคีปรองดองในชุมชนได 

  ดานหลักความเหมาะสม พระสังฆาธิการ ไดมีการบรรยายธรรมในบทบาท          

ท่ีสําคัญของศาสนา ในดานความเหมาะสม คือ นําหลักธรรมมาสอนใหรูจักยึดหยุน ผอนหนัก ผอนเบา         

ใหรูจักพิจารณาเหตุ เพ่ือความเหมาะสม รูจักฐานะตน รูจักบุคคล รูจักชุมชน รูจักกาลเวลาท่ีเหมาะสม       

และใหนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หากทุกคนไดนําคําสอนของพระพุทธเจาในดานความเหมาะสม           

ก็จะชวยใหสังคมอยูเย็นเปนสุข เกิดความสามัคคีปรองดองได 

  ดานหลักความบริสุทธิ์ พระสังฆาธิการ ไดบรรยายธรรมในดานบทบาท       

ท่ีสําคัญของศาสนา ในดานหลักความบริสุทธิ์ในการสรางความสามัคคีปรองดอง คือ ชุมชน หมูบาน 

ตําบล สังคม จะสรางความสามัคคีปรองดองได ตองใชหลักความบริสุทธิ์ ตองบริสุทธิ์ท้ังกาย วาจา ใจ      

ในการคบหาสมาคมกัน ตลอดจนการบริหารราชการแผนดิน ก็ตองนําหลักศาสนาดานบริสุทธิ์            

มาเปนแนวทางปฏิบัติ เชน มีความจริงใจตอกันในการคบหาสมาคม การใชคําพูดท่ีดีตอกัน มีจิตใจท่ีดี

ตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ใจ อันจะนําไปสูใหสังคมมีสามัคคีปรองดองได  

   ดานหลักความยุติธรรม พระสังฆาธิการไดบรรยายในดานความยุติธรรม 

ใหกับพุทธศาสนิกชน ท่ีมาสดับตรับฟงท้ังในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา รวมถึงนอกสถานท่ี       

ท่ีไดรับการนิมนตใหบรรยายธรรม ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ดังนั้น การนํา

หลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตองนําหลักยุติธรรมมาใชดวย ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

คือความยุติธรรมเชน มีการปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเท่ียงธรรม ไมอคติลําเอียง ดวยเหตุตางๆ หากผูท่ี

นําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันแลว และปฏิบัติดวยหลักความยุติธรรม จะนําไปสู    

ความสามัคคีปรองดองได 

  ดานหลักพรหมวิหาร พระสังฆาธิการ ทําหนาท่ีในบทบาทของศาสนา        

ในดานพรหมวิหารธรรม ในการบรรยายใหกับพุทธสนิกชน ไดสดับตรับฟง และนําไปปฏิบัติ               

ในชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ชุมชน หมูบาน ตําบล สังคม               

เชน ปรารถนาใหผู อ่ืนเปนสุข ผูท่ีมีทุกขก็ขอใหพนทุกข ยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี โดยไมอิจฉาริษยากัน            

มีใจมัธยัสถ และวางเฉยได ไมดูหม่ิน เหยียดหยาม ซํ้าเติม ดังนั้นดานศาสนา กับหลักพรหมวิหารธรรม 

เปนหลักธรรมท่ีสอดคลอง เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดนําไปปฏิบัติ เพ่ือการสรางความสามัคคีปรองดอง

ในหมูคณะ ชุมชน หมูบาน ตําบล สังคมและประเทศชาติตอไป 
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  ดานหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการบรรยายธรรมในดานหลัก         

ความเสียสละ เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตาม เพราะหลักธรรมดานศาสนา สอนใหทุกคน                

มีความเสียสละ เพ่ือความสามัคคีในหมูคณะ ดังนั้นหากทุกคนนําหลักธรรมคําสอนมาปฏิบัติในดาน

ความเสียสละ เชน ผูนํา ผูบริหารประเทศ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ตองลดความมานะ ลดทิฏฐิ      

ลดความสุขสวนตัว สละความเห็นแกตัว เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน อันจะนําไปสูและจะชวยให

สังคมอยูเย็นเปนสุข มีความสามัคคีปรองดองเกิดข้ึนในประเทศชาติ 

3) ดานการเมือง 

  ดานหลักความถูกตอง วัด โดยพระสังฆาธิการ มีสวนรวมในการบริหาร                  

ใหความรวมมือกับประชาชนในการพัฒนาเพ่ือการสรางความสามัคคี ระบบการเมืองจะชวย            

สรางสันติสุข มีการสรางระบบการปกครอง ระบบการบริหาร พระสังฆาธิการมีบทบาทหนาท่ีในการ

บรรยายธรรมในการสรางความสามัคคี ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ใหปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

ปฏิบัติตามหลักในสิ่งท่ีถูกตอง และใหประชาชนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน ศีล 5 ซ่ึงหากทุกคน

นําไปปฏิบัติ จะเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ชุมชน หมูบาน ตําบล สังคม และจะเปนการแบงเบาภาระ

ใหกับทางภาครัฐอีกทางหนึ่ง   

  ดานหลักความเหมาะสม ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุข มีการสราง

ระบบการปกครอง ระบบการบริหาร ใหเหมาะสม พระสังฆาธิการ มีสวนรวมในการบริหารระบบ          

การปกครอง ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการทําบทบาทและหนาท่ีของพระสงฆ ในการ

บรรยายธรรม โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ในการเปนแนวทางในการปฏิบัติ          

การปฏิบัติในกรอบท่ีเหมาะสม เชน รูจักยืดหยุน ผอนหนัก ผอนเบา รูจักพิจารณาเหตุ รูจักฐานะ      

ของตน รูจักประชาชน รูจักประมาณตน การอยูรวมกันเพ่ือความเหมาะสม ก็จะชวยสรางความสามัคคี

ปรองดองในหมูคณะได โดยใหความรวมมือกับประชาชน 

  ดานหลักความบริสุทธิ์ วัด โดยพระสังฆาธิการ ทําหนาท่ีบทบาทของพระสงฆ           

ในการมีสวนรวมในการสรางความสามัคคี โดยใหความรวมมือกับประชาชน ดวยใจท่ีบริสุทธิ์             

เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ ระบบการเมืองจะชวยในการสรางสันติสุข มีการสรางระบบ         

การปกครอง ระบบการบริหารใหเหมาะสมตามหลักความบริสุทธิ์ ใหกับประชาชน สวนพระสังฆาธิการ

ปฏิบัติตอพุทธศาสนิกชนดวยหลักความบริสุทธิ์ หรือไปบรรยายนอกสถานท่ี การปฏิบัติ ไมวาท้ัง       

กาย วาจา ใจ ตามหลักธรรมดวยใจท่ีบริสุทธิ์ พรอมท่ีจะพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ       

ดวยใจท่ีบริสุทธิ์ เชน การทํากิจกรรมรวมกัน  สรางกิจกรรมเรียนรูดวยกัน กิจกรรมวันมาฆะบูชา        

ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนดี แตยากจน อํานวยความสะดวกดานสถานท่ี บริจาคปากกา         

ดินสอ สมุด เปนตน  
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      ดานหลักความยุติธรรม พระสังฆาธิการ ทําหนาท่ีในนามวัด ท่ีมีสวนรวม           

ในการบริหาร โดยใหความรวมมือกับประชาชนในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี โดยการนําหลัก

ยุติธรรมมาใชกับทุกๆ คน ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุขตามหลักความยุติธรรม และท้ังวัด         

โดยพระสังฆาธิการ และระบบการเมืองจะตองปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเท่ียงธรรม ยุติธรรม ตามหลักนิติ

รัฐ และนิติธรรม เปนการปฏิบัติอยางเสมอหนากัน ไมเลือกปฏิบัติดวยความลําเอียง เชน การจัด

กิจกรรมในการบรรยายธรรม แนะนํา ใหประชาชนตองรูกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบานเมือง สวนวัด

จะรับนโยบายมาปฏิบัติอยางเสมอหนา เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดองตอไป 

  ดานหลักพรหมวิหาร วัด โดยพระสังฆาธิการ ทําหนาท่ีในการมีสวนรวม     

ในการบริหาร และใหความรวมมือกับประชาชนในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี โดยนําหลัก    

พรหมวิหารมาใชการปฏิบัติ โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาบรรยายใหปฏิบัติ          

ทํากิจกรรม ทางพุทธศาสนารวมกัน ในสวนของระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุข ในดานหลัก    

พรหมวิหาร การจะนําไปสูความสุข ความสามัคคี ในหมูคณะไดนั้น ตองมีเมตตาพรหมวิหาร ปรารถนา

ใหผูอ่ืนเปนสุข ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข ยินดีเม่ือผูอ่ืนมีสุข มีความเปนกลางตอประชาชน วางเฉย    

เม่ือผูอ่ืนมีทุกข หรือมีความวิบัติ และไมซํ้าเติม ดังนั้น ท้ังวัด โดยพระสังฆาธิการ และระบบการเมือง 

จะตองนําหลักพรหมวิหารธรรม มาปฏิบัติตอประชาชน เพ่ือใหเกิดความสามัคคีปรองดองข้ึน 

  ดานหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการ นําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา     

ในการเสียสละ วัดจึงมีสวนรวมในการบริหารกับระบบการเมือง วัดจึงตองเสียสละ โดยการรวมมือ            

กับประชาชนในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ หากหมูบาน ชุมชน ตําบล มีงาน         

พระสังฆาธิการจะนําพระสงฆในวัด จะไปรวมกิจกรรมนั้นดวย เชน ขุดคูคลอง หรือมีกิจกรรมรวมกัน 

เปนตน สวนระบบการเมือง ก็ตองเสียสละเพ่ือประชาชนเชนเดียวกัน โดยผูนํา ผูบริหารของหนวยงาน

ภาครัฐ จะตองลดทิฏฐิ ลดมานะ ดวยความเสียสละสวนตัว เพ่ือประโยชนสุขของสวนรวม                

และสละความเห็นแกตัว เพ่ือสวนรวม และประชาชน ในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน 

หมูคณะ สังคม ประเทศชาติตอไป 

4) ดานกระบวนการยุติธรรม 
  ดานหลักความถูกตอง พระสังฆาธิการ มีการบรรยายธรรมตามคําธรรม     

คําสอนของพระพุทธเจา ในดานการใชชีวิตท่ีถูกตอง ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ท้ังกฎหมาย

บานเมือง และหลักธรรมคําสอน โดยการนําหลักธรรมคําสอนในเบื้องตน คือ ศีล 5 ใหนํามาใช          

ในชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนการควบคุมพฤติกรรมไมใหปฏิบัติในทางท่ีผิดกฎหมาย ท่ีจะทําใหไปสู

กระบวนการยุติธรรม หากตั้งอยูในศีลในธรรมแลว บุคคลผูนั้นจะไมทําผิดกฎหมาย สามารถ              

ใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ สวนกรณีชาวบานในชุมชน ละแวกใกลเคียง หรือชุมชนอ่ืนๆ มีปญหา     

ขอพิพาท ท่ีไมสามารถตกลงกันได มาขอความชวยเหลือใหไกลเกลี่ย พระสังฆาธิการจะชวยเหลือ       

ใหปฏิบัติใหถูกตองท้ังในดานกฎหมายบานเมืองและตามหลักธรรมคําสอน ใหเห็นถึงความถูกตอง      

และใหปฏิบัติบนพ้ืนฐานตามหลักของความถูกตอง เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดองซ่ึงกันและกัน  

หมูคณะ ชุมชนได 

 

 



258 
 

  ดานหลักความเหมาะสม พระสังฆาธิการ มีบทบาทหนาท่ีในการบรรยายธรรม 
การบรรยายธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา จึงอยูในหลักของความเหมาะสม ถูกตองในดาน         
ของกระบวนการยุติธรรม ทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายบานเมือง จะไดไมทําผิดกฎหมาย หากทําผิด
จะตองผานกระบวนการยุติธรรม ถึงข้ันติดคุกติดตารางตามกฎหมาย และเหมาะสมกับการทําผิด ดังนั้น
พระสังฆาธิการจะบรรยายธรรมในสวนของกระบวนการยุติธรรม คือ ทําผิดกฎหมายจะตองผาน
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงระบบกฎหมายดานกระบวนการยุติธรรมนี้จะมีความโปรงใส จะมีความ
ยุติธรรมตอสังคม ยุติธรรมตอปจเจกบุคคล และมีความเท่ียงธรรม และมีความเหมาะสมตอโทษท่ีไดรับ 
พระสังฆาธิการจึงปลูกฝงประชาชน พุทธศาสนิกชน เยาวชน ใหยึดหลักธรรมในการปฏิบัติ                 
ในชีวิตประจําวัน คือ ศีล 5 อยางเหมาะสม โดยรูจักพิจารณาเหตุ พิจารณาผล รูจักกาลเวลา              
ท่ีเหมาะสม เพ่ือไมตองทําผิดกฎหมายถึงข้ันตองผานกระบวนการยุติธรรม  

  ดานหลักความบริ สุทธิ์  พระสังฆาธิการ เสริมสร างความปรองดอง                
ดวยการบรรยายธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาในการดํารงชีวิตประจําวันดวยความบริสุทธิ์ 
ใหกับพุทธศาสนิกชน ผู ท่ีมาวัดฟงธรรม หรือมรวมกิจกรรมกับทางวัด ไมวาจะเปนเจาหนาท่ี             
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ก็ตาม โดยการสอนใหบริสุทธิ์ ท้ังกาย วาจา ใจ               
ท้ังในชีวิตประจําวัน การบริหารกิจการ การบริหารราชการแผนดิน ท่ีเก่ียวของกับธรรมรัฐ จะตอง         
มีความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมท่ีจะชวยใหกระบวนการบริหาร การดําเนินชีวิต การควบคุม
พฤติกรรมมนุษย กระทําไดดวยความถูกตองตามหลักความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

  ด านหลักความยุติ ธ รรม  พระสั งฆาธิ การ  นํ าหลั กธรรม คําสอน                   
ของพระพุทธเจาในการเสริมสรางความปรองดอง ในดานหลักความยุติธรรม ซ่ึงจะควบคู                 
และสอดคลองกับกระบวนการยุติธรรม พระสังฆาธิการจะสอนหลักธรรมในดานความยุติธรรม           
ใหประชาชนไดรู ไดทราบ และไดเขาใจตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม คือ การไดรับการปฏิบัติตอประชาชน
ดวยความเท่ียงธรรมตอประชาชน ประชาชนตองไดรับความยุติธรรม ประชาชนตองมีสวนรวม         
และกระบวนการยุติธรรมตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได อันจะนําไปสูความสามัคคี
ปรองดองได          

  ดานหลักพรหมวิหาร การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ            
ในดานกระบวนการยุติธรรม บนพ้ืนฐานของหลักพรหมวิหาร การท่ีจะใชกระบวนการยุติธรรม          
กับประชาชนจะตองนําหลักพรหมวิหารมาประกอบในการพิจารณา โดยใชความเมตตา กรุณา มุฑิตา 
และอุเบกขา มีความเมตตาในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหเปนสุข และเมตตา เพ่ือใหความเปนธรรม 
และมุฑิตา ยินดีในความถูกตอง และอุเบกขา มีการวางเฉยเม่ือไดรับโทษจากการตัดสิน ดังนั้น
กระบวนการยุติธรรมจะตองอยูบนพ้ืนฐานของพรหมวิหารธรรม ก็จะชวยใหการเสริมสราง             
ความปรองดองในสังคมได 
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  ดานหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการนําหลักธรรมสอนใหมีการเสียสละ 
กระบวนการยุติธรรมจะตองมีการเสียสละ เพ่ือนําไปสูการเสริมสรางความปรองดอง ในชุมชน หมูบาน 
สังคม ตองมีความเสียสละ ในกระบวนการยุติธรรมก็ตองมีการเสียสละ เพ่ือใหประชาชนไดรับ       
ความเปนธรรมจากสังคม จึงจะมีความปรองดองได พระสังฆาธิการไดเสริมสรางดวยการบรรยายธรรม
ใหผูนํา นักปกครอง นักบริหารของหนวยงานภาครัฐ ท่ีมีอํานาจเหนือผูอ่ืน ท้ังดานกฎหมายและดานผูนํา
โดยใหนําความยุติธรรมมาใชกับประชาชนดวยหลักความเสียสละ ความยุติธรรม เพ่ือประโยชน
สวนรวม และประโยชนตอประเทศชาติ และประชาชน เพ่ือนําไปสูความสามัคคีปรองดองได 

4) ดานส่ือสารทางสังคม 

  ดานหลักความถูกตอง  พระสังฆาธิการมีการนําหลักธรรมคําสอน              

ของพระพุทธเจาในการบรรยายธรรม ทํากิจกรรมรวมกัน มีการสื่อสารทางสังคม เพ่ือใหประชาชน ไดรับรู 

มีการบรรยายธรรมในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา และวันสําคัญอ่ืนๆ ของพุทธศาสนิกชน          

จะเปนในวัด หรือนอกสถานท่ีท่ีประชาชนนิมนตใหไปบรรยายธรรม และตามท่ีหนวยงานภาครัฐ 

นิมนตไปในวันสําคัญของหนวยงานนั้นๆ เปนตน ซ่ึงเปนการบรรยายธรรมบนพ้ืนฐานของความถูกตอง 

เชน การสอนใหนํา ศีล 5 นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยสอนใหประพฤติดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 

หากทุกคนนําไปปฏิบัติได ก็จะนําไปสูความสามัคคีปรองดองในสังคม หมูคณะได 

  ดานหลักความเหมาะสม การเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ        

ในดานการสื่อสารทางสังคม เปนการบรรยายธรรม ทํากิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ในสวนของวัด 

และวันสําคัญอ่ืน ๆ ของประชาชน เชน วันคลายวันเกิด วันปใหม วันสงกรานต เปนการบรรยายธรรม         

ท่ีสื่อสารถึงสังคม ในหลักของความถูกตองของหลักธรรม และความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม               

เชน หากไมมีเวลาท่ีจะมาวัด ไมสะดวกกับการท่ีจะมาวัด ก็ขอใหปฏิบัติธรรมท่ีบาน โดยเบื้องตน        

ใหนําศีล 5 ไปปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีบาน และท่ีทํางาน หรือการสวดมนตท่ีบาน ตามความเหมาะสม           

ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนเปนเรื่องปกติ จะทําใหชีวิตตนเองมีความสุข และหมูคณะ ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ ก็จะมีความปรองดองได สวนการประชาสัมพันธในดานอ่ืนๆ จะมีเสียงตามสายบาง 

Facebook Line เพ่ือประชาสัมพันธให ประชาชนไดรับรู รับทราบ ถึงกิจกรรมท่ีทางวัดไดดําเนินการ

ตามหลักความเหมาะสม 

  ดานหลักความบริสุทธิ์ พระสังฆาธิการ จะมีการเสริมสรางความปรองดอง       

ทางสื่อสารสังคม ดวยหลักความบริสุทธิ์ โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ แตสิ่งท่ีหวัง คือใหประชาชน     

เปนสุขอยูดวยความสามัคคี ประเทศชาติก็สงบ คนในประเทศก็สงบสุข การพัฒนาประเทศชาติ          

จะไดทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของหนวยงานภาครัฐ โดยการนําหลักธรรม

คําสอนของพระพุทธเจา ท่ีเปนหลักธรรมท่ีถูกตอง พิสูจนไดในการนําไปปฏิบัติ และการดํารงชีวิต

ประจําวัน ในเบื้องตนใหทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 ดวยความบริสุทธิ์ใจ หากปฏิบัติได ก็จะนําไปสู       

ความสามัคคีปรองดอง 
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  ดานหลักความยุติธรรม  พระสังฆาธิการ  มีการสื่อสารทางสั งคม                 

ในการเสริมสรางความปรองดอง ในดานหลักความยุติธรรม โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา

มาบรรยายธรรม และรวมกิจกรรมกับทางวัด มีการประชาสัมพันธเสียงตามสายวัด เสียงตามสาย

ชุมชน เสียงตามสายทองถ่ิน โดยการสอนใหการปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเท่ียงธรรม ตามหลักนิติรัฐ     

นิติธรรม ท่ีมีความยุติธรรม โดยใหเสมอหนากัน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู รับเห็น          

และมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและไมเลือกปฏิบัติตามอคติ เพราะชอบ เพราะเกลียดชัง เพราะกลัว 

เพราะหลง เปนตน  

  ดานหลักพรหมวิหาร พระสังฆาธิการ มีการเสริมสรางความปรองดอง       

ในชุมชน ละแวกใกลเคียง และชุมชนตางๆ โดยการสื่อสารทางสังคม ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธ

ในรูปแบบใดก็ตาม เชน เสียงตามสายวัด ชุมชนทองถ่ิน การบรรยายธรรมในวัด หรือนอกสถานท่ี         

ท่ีไดรับการนิมนตใหไปบรรยายธรรม ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน พระสังฆาธิการ

จะนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยายธรรม ดวยหลักพรหมวิหารธรรม และใหทุกคนนําไปปฏิบัติ           

ในชีวิตประจําวัน หมูคณะ สังคมดวยการมีเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา หากทุกคนนําไปปฏิบัติได     

จะเปนการสรางความสามัคคีปรองดองได 

  ดานหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการมีการสื่อสารทางสังคม ในการ

เสริมสรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ ชุมชน หมูบาน ตําบล ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ         

โดยการบรรยายธรรมท่ีวัด ทํากิจกรรมท่ีวัด บรรยายธรรมนอกสถานท่ี เชน หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา บนพ้ืนฐานของความเสียสละ     

โดยการใหนําไปปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน                     

โดยการเริ่มตนท่ีครอบครัว ดวยหลักความเสียสละ เชน ผูนํา ผูบริหาร ควรลดทิฎฐิ ลดมานะ            

และเสียสละสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม เพ่ือประชาชนและประเทศชาติ สวนประชาชนทุกคน        

ในระดับลางก็ควรใหความรวมมือในการคบหาสมาคมกัน จะตองไมเอารัดเอาเปรียบกัน ลดความทิฏฐิ 

ลดความมานะ และเสียสละเล็กๆ นอยๆ เชนเดียวกัน ท้ังในครอบครัว ในหมูคณะ ชุมชน ตําบล สังคม

เล็ก จนถึงสังคมใหญ ระดับประเทศชาติดวย 
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5.1.2.  องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเ พ่ือสังคมสันติ สุข                  
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

  1) ดานแนวคิดเรื่องสันติสุข 

       ดานการศึกษา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข             

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา               

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน ในดานการศึกษา อยูในระดับมาก คือ (X̅ =  3.90, 

S.D. = .85) โดยปจจัยท่ีสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ

การศึกษาจะทําใหคนจิตใจกวางและมีเมตตา (X̅ =  3.94, S.D. = .98) รองลงมา คือ ผูมีการศึกษา             

มีแนวความคิดท่ีดีในการสรางความสามัคคีปรองดองในชุมชนได (X̅ =  3.91, S.D. = .91) ถัดมา คือ 

การศึกษาทําใหมีความเขาใจหลักธรรมมากข้ึน (X̅ =  3.91, S.D. = .88) ตอมาคือ ผูมีการศึกษามีสวน    

ชวยในการสอนหลักธรรมได (X̅ =  3.90, S.D. = 1.01) ประชาชนท่ีมีการศึกษาชวยในการสนับสนุน          

การสรางความปรองดองได (X̅ =  3.89, S.D. = 1.00) และผูมีการศึกษาทราบและเขาใจในหลักธรรม

ในทางท่ีถูกตองและพิสูจนได (X̅ =  3.86, S.D. = .98) 

       ดานการศาสนา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข          

โดยพระสั งฆาธิการจั งหวัดปทุมธานี  โดยมีภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด าน                     

พบวา พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูในระดับมากทุกดาน ในดานการศาสนา อยูในระดับมาก                

คือ (X̅ =  3.84, S.D. = .79) โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย      

อันดับแรก คือ เปนท่ีพ่ึงทางใจใหกับประชาชนในยามท่ีเดือดรอน (X̅ =  3.94, S.D. = .83) รองลงมา     

คือ (X̅  =  3.91, S.D.= .91) ใหการศึกษาเลาเรียนของลูกหลานชาวบานท่ีตองการบวชเรียน              

ในหลักธรรมคําสอน (X̅ =  3.90, S.D. = .92) ถัดมา คือ ศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน ชุมชน 

สามารถเปนสิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือสรางความสามัคคีได (X̅  =  3.88, S.D.= .86) และศาสนาพุทธ            

สอนตามหลักสาราณียธรรม 6 ไดถูกตอง นํามาใชในชีวิตประจําวันได (X̅ =  3.69, S.D. = 1.00) 

       ดานการเมือง การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข               

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา              

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานการเมือง อยูในระดับมาก คือ (X̅ =  4.00, 

S.D. = .72) โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรก       

คือ การเมืองนําไปสูความขัดแยงได (X̅ =  4.13, S.D. = .72) รองลงมาคือ การเมืองสรางระบบ          

การปกครองบานเมืองได (X̅  =  4.02, S.D. = .88) ถัดมา คือ การเมืองสรางระบบการบริหาร                

ท่ีมีประสิทธิภาพ (X̅  =  3.92, S.D. = .80) และระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุขใหสังคมได                

(X̅ =  3.69, S.D. = .83) 
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       ดานกระบวนการยุติธรรม การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม      

สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา          

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานกระบวนการยุติธรรม อยูในระดับมาก              

คือ (X̅  =  3.94, S.D. = .71) โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก            

ไปหานอย อันดับแรกคือ เปนสิ่งท่ีดํารงไวซ่ึงความยุติธรรมตอชุมชน สังคม (X̅ =  4.04, S.D.= .83) 

รองลงมา คือ กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนชี้ทางใหประชาชนในชุมชน สังคม ทําความดีความถูกตอง       

(X̅ =  4.04, S.D. = .82) กระบวนการยุติธรรม สรางความเชื่อมันในความถูกตอง ยุติธรรม ใหกับ

ประชาชน หมูบาน ชุมชน (X̅ =  4.02, S.D.= .88) กระบวนการยุติธรรม ชวยใหประชาชนในหมูบาน 

ชุมชนสังคมเคารพกฎ ระเบียบขอบังคับได (X̅ =  3.98, S.D. = .79) เปนท่ียึดม่ัน ตั้งม่ัน ตอประชาชน 

ชุมชน ในละแวกวัด และบริเวณใกลเคียง (X̅  =  3.90, S.D. = .78) และกระบวนการยุติธรรม          

ชวยแกปญหาสังคมใหกับประชาชน ชุมชน และเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยความยุติธรรม (X̅ =  3.69, 

S.D.=.83) 

 ดานส่ือทางสังคม การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม       

สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน             

พบวา พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานสื่อทางสังคม อยูในระดับมาก                  

คือ (X̅  =  4.00, S.D.= .77) โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก             

ไปหานอย อันดับแรกคือ สื่อทางสังคมมีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลายผสมผสานกัน เพ่ือเสริมสราง 

ความตองการของสังคม (X̅ =  4.05, S.D.= .87) รองลงมาคือ สื่อทางสังคม ชวยใหประชาชนเขาถึง

หลักธรรมคําสอนไดสะดวกข้ึน (X̅ =  4.05, S.D. = .86) ถัดมาคือ สื่อทางสังคม เปนสิ่งท่ีใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนมากท่ีสุด เชน Facebook โทรทัศน วิทยุ (X̅ =  3.97, S.D. = .84) และสื่อ          

ทางสังคมมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางยิ่งใหญ (X̅ =  3.92, S.D.= .92)  

  2) ดานหลักสาราณียธรรม 6  

   ดานมโนกรรม การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา                   

พระสังฆาธิการ มีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานมโนกรรม อยู ในระดับมาก คือ                 

(X̅ =  4.01, S.D. = .73) โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

อันดับแรกคือ สอนใหมีความปรารถนาดี และเมตตาตอกันในสังคม ประชาชน ชุมชน หมูบาน          

พรอมใหความชวยเหลือในโอกาสตางๆ ตามกําลังและอัตภาพ (X̅ = 4.04, S.D. = .80) รองลงมาคือ       

สอนใหมีจิตใจดี มองในเรื่องดีๆ ใหความเปนมิตรตอประชาชน หมูบาน ชุมชน (X̅ = 4.04, S.D. = .77)     

ถัดมา ฝกให มีความอดทน อดกลั้น และยอมรับในสิ่ ง ท่ี เ กิด ข้ึนในทางท่ี ไมดีดวยการอภัย                 

และอโหสิกรรม (X̅ = 4.03, S.D. = .81) ตอมาสอนใหมีโอกาสและอภัยเสมอตอกันในทุกเรื่อง      

เม่ือมีการผิดพลาดเกิดข้ึน (X̅ = 4.02, S.D. = .87) สอนใหปรารถนาใหประชาชน ชุมชน หมูบาน 

สังคมใหอยูเย็นเปนสุขอยูเสมอ มีความรักตอกัน (X̅ = 3.99, S.D. = .83) สอนใหไมมีความอิจฉา 

ริษยา อคติลําเอียงในการปฏิบัติตนในสังคม หมูบานและประชาชน (X̅ = 3.94, S.D. = .87)  
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   ดานวจีกรรม การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา                  

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานวจีกรรม คือ (X̅ =  3.97, S.D.= .72)         

โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนใหมี     

การปลอบใจและสงสารเมตตาตอเพ่ือนมนุษยและผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยาก (X̅ = 4.05, S.D. = .79) 

รองลงมาคือ นําหลักธรรมคําสอนใหใชคําพูดท่ีดีงาม ตอผูฟงอยางเสมอตนเสมอปลาย (X̅ = 3.97, 

S.D. = .84) ถัดมา สอนการใชคําพูดท่ีดี สรางความรูสึกท่ีดีตอกัน (X̅  = 3.94, S.D. = .78)             

และนําหลักธรรมคําสอน ไมใหพูดสอเสียดทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง (X̅ = 3.93, S.D. = .88)  

   ดานกายกรรม การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา                          

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานกายกรรม คือ (X̅ =  3.99, S.D. = .75)         

โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนให              

มีความออนนอมถอมตน การปฏิบัติตนตอกันในสังคม ชุมชน หมูบาน (X̅  = 4.03, S.D. = .77) 

รองลงมา คือ สอนใหไมใหพูดสอเสียตอบุคคลอ่ืน จนทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง (X̅ = 3.97,       

S.D. = .88) ถัดมา สอนใหรูจักสัมมาคารวะ ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน (X̅ = 3.97, S.D. = .82)             

ตอมา สอนไมนินทาวารายตอกันไมวาจะเปนตอหนา หรือลับหลัง (X̅ = 3.97, S.D. = .81) นําหลักธรรม       

คําสอนใหกระทําตอสิ่งท่ีดีตอกัน (X̅ = 3.94, S.D. = .76) และสอนใหชวยเหลือสงเสริมทางดาน       

กําลังกาย (X̅ = 3.78, S.D. = .82)  

   ดานสาธารณโภคี การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา                     

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานสาธารณโภคี คือ (X̅ =  4.01, S.D. = .73) 

โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรก คือ สอนให

ชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว ใหถือสวนรวมในสังคมเปนหลัก (X̅ = 4.05, 

S.D. = .79) รองลงมาคือ สอนใหรูจักแบงปน ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน (X̅ = 4.04, S.D. = .84) 

ถัดมา สอนใหเสียสละสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม เพ่ือใหสังคมเปนสุข และ สอนใหมีความ       

เสมอภาคตอกัน เอ้ือเฟอตอกันอยางสมํ่าเสมอ (X̅ = 4.00, S.D. = .83) และสอนใหบริจาคผูยากไร    

ในสังคม ผูดอยโอกาสในสังคม (X̅ = 3.95, S.D. = .78)  

   ดานสีลสามัญญาตา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา                   

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานสีสามัญญาตา คือ (X̅ =  4.11, S.D. = .72) 

โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนให

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายบานเมือง (X̅ = 4.16, S.D. = .79) รองลงมาคือ        

สอนใหมีการใหเกียรติตอกัน ซ่ึงกันและกัน (X̅ = 4.11, S.D. = .79) ถัดมา สอนใหไมลวงละเมิด

...........        
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สิทธิของผู อ่ืน ท่ีไมใชสิทธิของตนเอง (X̅  = 4.09, S.D. = .85) และสอนใหเคารพสิทธิเสรีภาพ         

ของบุคคลแตละคน โดยไมกาวกายหนาท่ีกัน (X̅ = 4.08, S.D. = .76)  

   ดานทิฏฐิสามัญญตา การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา                   

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานทิฏฐิสามัญญตา คือ (X̅ =  4.11, S.D. = .72) 

โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรกคือ สอนให        

ตั้งม่ันอยูในศีลในธรรม และหลักธรรมคําสอน โดยใหเหตุผลรวมกัน และหาขอสรุปท่ีตรงกัน                

(X̅ = 4.15, S.D. = .80) รองลงมาคือ สอนใหการทํางานรวมกันก็ควรปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน       

(X̅ = 4.01, S.D. = .84) ถัดมา สอนใหมีการยอมรับความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน (X̅ = 3.95, S.D. = .91) 

ตอมา ฝกฝนใหปรับทัศนคติใหคิดในสิ่งท่ีตรงกัน และมุมมองใหตรงกัน โดยไมขัดแยง (X̅ = 3.94, S.D. = .82) 

และสอนใหรูจักแสวงหาจุดรวม และจุดสงวน จุดดาง โดยไมเอาความคิดเห็นของตนฝายเดียว            

(X̅ = 3.92, S.D. = .90) 

3) ดานความปรองดอง 6 ดาน การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม

สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

พระสังฆาธิการมีการดําเนินการอยูระดับมากทุกดาน ในดานความปรองดอง 6 ดาน คือ (X̅ =  3.87, 

S.D. = .71) โดยปจจัยสงผลในรายขอ พบวา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย อันดับแรก       

คือ การสรางสันติสุขเริ่มท่ีครอบครัว นําไปสูชุมชน หมูบาน สังคม ประเทศชาติ (X̅  = 3.93,              

S.D. = .83) รองลงมาคือ ความศรัทธาในศาสนา การมีความคิดอิสระ การมีความรัก ความเมตตา     

ตอเพ่ือนมนุษย ทําใหชุมชน หมูบาน สังคมสันติสุขได (X̅ = 3.91, S.D. = .86) ถัดมาคือ ผูมีการศึกษา

ความรอบรูในเรื่องตางๆ จะกอใหเกิดแนวคิดในการสรางความสามัคคีปรองดองได (X̅ = 3.90, S.D. = .83) 

ความสามัคคีปรองดองจะชวยใหประชาชนในชุมชน หมูบาน สังคม ประเทศชาติ มีความสุข                

(X̅ = 3.88, S.D. = .80) ตอมายึดม่ันในหลักธรรมคําสอน มาใชในชีวิตประจําวันของชุมชน หมูบาน 

สังคม ทําใหเกิดสันติสุขได (X̅ =  3.81, S.D. = .86) และสันติสุข มาจากความสามัคคีปรองดอง        

ตรงกันขาม ความสามัคคีปรองดอง นําไปสูความสันติสุข (X̅ =  3.78, S.D.=.82)  
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5.1.3. นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข                    
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

   1) ดานหลักความถูกตอง พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะตอง
ปฏิบัติตามหนาท่ีตามภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆอยางเครงครัด ในดานการเผยแผพุทธศาสนา        
โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของหลักความถูกตอง ท่ีไมขัดตอพระธรรม

วินัย และไมบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจา โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา               
มาบรรยายธรรมโดยใหพุทธศาสนิกชนไดรับทราบและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง                      
และใหพุทธศาสนิกชนไดเขาวัดเพ่ือปฏิบัติธรรมอีกทางหนึ่ง และจะตองทํางานเชิงรุกมากข้ึน            
เพ่ือเปนการกระตุนใหพุทธศาสนิกชนมีความตื่นตัว และสนใจในการฟงธรรม และปฏิบัติธรรมดวย 
เพ่ือเปนการแบงเบาภาระจากภาครัฐ ในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข ท้ังนี้            

ขอใหมหาเถรสมาคม เปนผูประสาน และขอสนับสนุนจากผูบริหารระดับประเทศ กําหนดเปนนโยบาย 
จัดทําเปนโครงการใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เขารวมกิจกรรมดวย พระสังฆาธิการ    
จะไดทํางานเชิงรุกเต็มท่ีดวย 

       2) ดานความเหมาะสม พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะตอง
ปฏิบัติตามภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆ ในดานเผยแผพุทธศาสนาใหประชาชน พุทธศาสนิกชน         

ไดรับทราบ ท่ีไม ขัดตอพระธรรมวินัย โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาในหลัก               
ของความถูกตองมาบรรยาย ท้ังในวัดในวันพระ และวันสําคัญทางพุทธศาสนา และนอกสถานท่ีวัด            
ท้ังหนวยราชการ บริษัท โรงงาน ตามท่ีไดนิมนตใหไปบรรยายธรรม และใหพุทธศาสนิกชนไดนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในครอบครัว ในหมูคณะ ชุมชน หมูบาน ตําบล ซ่ึงเปนการเสริมสราง         
ความปรองดองโดยพระสังฆาธิการ โดยใชหลักความเหมาะสม โดยใหประชาชน พุทธศาสนิกชน 

เจาหนาท่ีของรัฐ ภาคเอกชน ทราบถึงความเหมาะสมในการใชชีวิตประจําวัน ไมประมาท รูจักพิจารณาเหตุ 
พิจารณาผล รูจักกาลเวลา รูจักประมาณ รวมถึงการใชงบประมาณแผนดินใหไดประโยชนท่ีคุมคา     
โดยไมใหสูญเปลา ซ่ึงหากพุทธศาสนิกชนไดนําหลักธรรม ดานความเหมาะสมไปปฏิบัติ ก็จะชวย       
แบงเบาภาระใหกับหนวยงานภาครัฐ ในการสรางความสามัคคีปรองดอง ท้ังนี้ การปฏิบัติธรรมดังกลาว
จึงตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนท่ีเปนเยาวชน ไดรับการปลูกฝง

ในการปฏิบัติธรรม เพ่ือเยาวชนจะไดเปนอนาคตของชาติท่ีมีคุณภาพ 

           3) ดานความบริสุทธิ์ พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะตอง
เสริมสรางความปรองดองในชุมชุน ละแวกใกลเคียง และชุมชนตางๆ ใหมีความหนักแนนและแข็งแกรง 
ใหมีความสามัคคีปรองดอง ดุจญาติมิตร โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติ โดยปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์ใจ และการนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยาย หรือการจัด

กิจกรรมรวมกัน โดยใหเยาวชน ท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
เขารวมกิจกรรมดวยกันในชุมชน ซ่ึงทําใหมีโอกาส พบปะพูดคุยกัน ทําใหรูจักกัน อันจะนําไปสู       
ความสามัคคี จากสังคมเล็กๆ ไปสูสังคมใหญ ระดับอําเภอ จังหวัด ประเทศได การปลูกฝงหลักธรรม
ของพระสังฆาธิการจะตองใหดวยความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ และเนนหลักความบริสุทธิ์ ท้ังทางดานกาย
..... 
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วาจา ใจ ใหมีความจริงใจตอกัน เพ่ือเปนการปลูกฝงทําใหเกิดความเคยชิน และสังคมอยูรวมกันเปนสุข 

โดยโครงการนี้ จะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ผูนําประเทศ รัฐมนตรี ท่ี มี               

สวนเก่ียวของ และมหาเถรสมาคมรับนโยบายมาปฏิบัติ เพ่ือใหพระสังฆาธิการไดทํางานเชิงรุกไดเต็มท่ี 

และเปนการแบงเบาภาระของหนวยงานภาครัฐ ในการเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน                   

โดยใหพระสังฆาธิการมาชวยในดานการปลูกฝงหลักธรรม เนื่องจากมีงบประมาณ และไดรับสนับสนุน        

ดานโครงการ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ไดรวมกิจกรรมดวย  

       4) ดานความยุติธรรม พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะตอง       
มีความรูและศึกษาทางโลกดวย ในดานกฎหมาย เพ่ือท่ีจะชวยเหลือและปกปองคนในชุมชน            
และพระภิกษุสามเณรในวัด ดวยแรงกระทบจากภายนอก จากผูไมหวังดี พระสังฆาธิการจะตองทํางาน
เชิงรุก ตั้ งรับ และปกปองในขณะท่ีพุทธศาสนาถูกรุกรานจากผู ไมหวังดี และให คําแนะนํา                 
กับประชาชนในชุมชนใหไดรับความยุติธรรม เพ่ือความถูกตองและเปนธรรมกับทุกคน ใหประชาชน    
ไดมีสวนรวม รับรู ในเรื่องตางๆ ดวย จะตองโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีสวนในการตรวจสอบ    
ภาคประชาชน เพ่ือเปนการเสริมสรางความสามัคคีปรองดองอีกทางหนึ่ง ในสวนของทางธรรม        
พระสังฆาธิการ จะตองปลูกฝงความยุติธรรม และใหความรูดานยุติธรรมกับประชาชนท้ังในชุมชน      
และพุทธศาสนิกชนได เชน การนําหลักธรรมมาสอนใหปฏิบัติดวยจิตใจท่ีดีงาม ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวย
ความเท่ียงธรรมใหเสมอหนากัน โดยไมเลือกปฏิบัติ ไมนําเอาอคติมาเปนเครื่องตัดสิน เพราะรัก      
เพราะลําเอียง ตองเปนธรรมกับทุกฝาย ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางความปรองดองของพระสังฆาธิการ     
อีกทางหนึ่งดวย ท้ังนี้ ขอใหผูนําประเทศ ผูบริหารประเทศ หนวยงานภาครัฐตองใหการสนับสนุน       
เห็นความสําคัญในดานความยุติธรรม เพ่ือแบงเบาภาระจากภาครัฐอีกทางหนึ่ง 

       5) ดานพรหมวิหาร พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะตอง          

มีความรูดานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยางถูกตอง โดยไมบิดเบือน เ พ่ือปลูกฝง

พุทธศาสนิกชน เยาวชน ซ่ึงเปนอนาคตของชาติ ใหมีพรหมวิหารธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน      

ไดอยางแข็งแกรง เปนอนาคตของชาติท่ีดี เปนผูนําของประเทศในอนาคต เปนขาราชการของประเทศ

ท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเมตตา ในการท่ีเห็นผูอ่ืนเปนสุข กรุณา ปรารถนาท่ีจะให

ผูอ่ืนพนทุกข มุฑิตา ยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมีสุขอุเบกขา มีการวางเฉย ไมเหยียบย่ําซํ้าเติม เม่ือผูอ่ืนมีทุกข 

โดยรวมแลวผู ท่ี เปนอนาคตของชาติ  จะตองมีความโอบออมอารีตอเ พ่ือนมนุษยด วย กัน                    

และนําหลักธรรมมาดําเนินชีวิต และบริหารประเทศชาติบานเมืองได พระสังฆาธิการจะตองปลูกฝง

หลักธรรมคําสอนตางๆ ใหกับคนกลุมนี้ ท้ังนี้ ผูบริหารประเทศ หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ มหาเถร

สมาคม จะตองเห็นความสําคัญเหลานี้ เพ่ือเปนการปลูกฝงสรางเยาวชนเพ่ือเปนอนาคตของชาติ          

ท่ีมีคุณภาพตอไป 
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 6) ดานหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะตองปฏิบัติ           

ตามหลักธรรมภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆอยางจริงจัง และทํางานเชิงรุก ในการเผยแผพุทธศาสนา    

ในดานหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ใหถูกตอง เพ่ือเปนแบงเบาภาระจากหนวยงานภาครัฐ        

ในการเสริมสรางความปรองดอง และสรางเยาวชนคนรุนใหมใหมีคุณภาพ ปลูกฝงใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพ่ืออนาคตไดเปนผูนํา ผูปกครอง นักบริหาร นักวิชาการ เปนผูอํานาจเหนือผูอ่ืน จะตอง       

มีจิตใจท่ีเสียสละ สละความเห็นแกตัว สละความสุขสวนตัว เพ่ือประโยชนสุขของหมูคณะ                

และเพ่ือประเทศชาติ ใหมีความเจริญรุงเรืองท่ีมีผูนําท่ีมีคุณภาพ โดยมีหลักธรรมมาใชในการดําเนิน

ชีวิตและปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ เม่ือผูนําเปนใหญท่ีไดรับการปลูกฝงดานหลักธรรมคําสอน 

และประพฤตตัวอยูในธรรม ประชาชนก็ยอมท่ีจะประพฤติในธรรมเชนเดียวกันได จะชวยใหราษฎร 

ประชาชนคนไทยอยูกันเปนสุขถวนหนา ถามีผูนํา หรือขาราชการตั้งอยูในธรรมในการดําเนินชีวิต      

และปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองและเสียสละ  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย มีประเด็นการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 5.2.1 สภาพท่ัวไปในชุมชนมีการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข              
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  

  1) ดานการศึกษา พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสราง              

ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาบรรยายธรรม                       

ใหกับพุทธศาสนิกชน ประชาชน และบุตรหลานในชุมชนท่ีมีการศึกษาสูง และใหศึกษาทางธรรม       

เพ่ือนําไปถายทอดใหกับบุคคลในครอบครัว เนื่องจากบุตรหลานในชุมชนมีการศึกษา จึงมีสังคม         

อีกระดับหนึ่งท่ีมีเหตุผล มีความคิด การพูดคุยแนะนําหลักธรรม ทําใหเขาใจงายข้ึน เขาใจหลัก       

ความถูกตอง กระบวนการคิดของผู ท่ีมีการศึกษา มีการพิสูจนความจริงเชิงประจักษได จึงอยู          

บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ซ่ึงจะชวยสรางความสามัคคีได จะเปนการแบงเบาภาระของพระสังฆาธิการ          

ในการเสริมสรางความปรองดองไดอีกระดับหนึ่ง พระสังฆาธิการจะบรรยายธรรมในหลักธรรม             

ท่ีมีความเหมาะสมในดานรูจัดยืดหยุน ผอนหนัก ผอนเบา ซ่ึงตรงกับการศึกษาทางโลก ท่ีการเปน         

ผูพิจารณาเหตุ สังเกต ในความเปนรูจักบุคคล รูจักฐานะของตน รูจักประชุมชน รูจักกาลเวลา             

ท่ีเหมาะสม พระสังฆาธิการจะตองบรรยายธรรมดวยหลักบริสุทธิ์ท้ังกาย วาจา ใจ และสอนให

พุทธศาสนิกชนมีความบริสุทธิ์ใจในการใชชีวิตประจําวันท่ีถูกตอง ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีท้ังสวนตัว 

เอกชน และงานราชการ ท่ีจะตองรับผิดชอบ ตองใจซ่ือ มือสะอาดโปรงใส และตรวจสอบได             

พระสังฆาธิการจะนําหลักความยุติธรรม มาบรรยายธรรมใหกับพุทธศาสนิกชน บุตรหลาน                  

ท่ีมีการศึกษาสูงในชุมชน ละแวกใกลเคียง และขุมชนตางๆ จะไดรับรู และเขาใจในการปฏิบัติ          

ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ใหเสมอหนากัน เพ่ือจะไดนําไปถายทอดใหกับบุคคลในครอบครัว สอนให     

การปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเท่ียงธรรม โดยไมอคติลําเอียง ท้ังในชุมชนและ ละแวกใกลเคียง หมูบาน 

ตําบล และจากสังคมเล็กๆ ขยายไปสังคมใหญได สวนในดานหลักพรหมวิหารธรรม พระสังฆาธิการ

สอนใหผูมีการศึกษา พุทธศาสนิกชนใหมีวิธีคิดในสิ่งท่ีถูกตอง และการปฏิบัติตอกันดวยความเมตตา 

ปรารถนาดีตอผูอ่ืน และปรารถนาใหผู อ่ืนเปนสุข ปรารถนาใหผู อ่ืนพนทุกข ยินดีใหผู อ่ืนเปนสุข        

และวางตัวเปนกลาง วางเฉยเม่ือเห็นผู อ่ืนมีทุกข สวนในดานความเสียสละ พระสังฆาธิการ                 

มีการเสริมสรางความปรองดองในการบรรยายธรรมในดานหลักความเสียสละ ซ่ึงหากผูมีการศึกษาสูง

ในชุมชนไดปฏิบัติตามและนําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปถายทอดใหกับบุคคลในครอบครัว            

ก็จะสามารถนําไปสูความสามัคคีได และจะชวยใหสังคมอยูเย็นเปนสุข ดังนั้นจึงสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี)1 ไดวิจัยเรื่อง “การสรางความปรองดอง

สมานฉันทดวยการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวา 

  

1 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี), “การสรางความปรองดองสมานฉันท ดวยการขับเคลื่อน
โครงการหมูบานศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตรฯ ภาควิชารัฐศาสตร      
คณะสังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หนา 206 - 211. 
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ผูนําชุมชนจะตองยึดหลักการสรางความปรองดองสมานฉันท 6 ประการ คือ 1) หลักความถูกตอง                

2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) หลักความยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม                

และ 6) หลักความเสียสละ จะทําใหเกิดบรรยากาศแหงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน               

ไดอยางแทจริง2 

  2) ดานการศาสนา พระสังฆาธิการ ไดมีการเสริมสรางความปรองดองในการ         

เผยแผศาสนา โดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต                     

ในประจําวันอยางถูกตองและ เหมาะสม เพ่ือใหเขาใจถึงหลักธรรมคําสอนอยางถูกตอง สอนให            

มีความเหมาะสม รูจักผอนหนัก ผอนเบา ใหรูจักพิจารณาเหตุ เพ่ือความเหมาะสม ในเวลา                 

ท่ีเหมาะสม และในดานหลักความบริสุทธิ์ พระสังฆาธิการไดนําหลักคําสอนในหลักท่ีบริสุทธิ์ นําหลัก

ศาสนาดานบริสุทธิ์มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ เชน มีความจริงใจตอกันในการคบหาสมาคม            

การใชคําพูดท่ีดีตอกัน มีจิตใจท่ีดีตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ใจ สวนหลักของความยุติธรรม พระสังฆาธิการ             

จะบรรยายธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนท่ีมาวัดในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา รวมถึงบรรยาย

ธรรมนอกสถานท่ี โดยการสอนใหรูวา ศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน ดังนั้น     

การนําเอาหลักศาสนาไปปฏิบัติ ก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ตามหลักนิติรัฐ และนิติธรรม 

และจะนําไปสูความยุติธรรม สวนดานพรหมวิหารธรรม เปนคําสอนของพระพุทธเจาสอนใหนํา

หลักธรรมคําสอนไปใชในชีวิตประจําวัน เปนการทําใหจิตใจท่ีดีงามคือ ปรารถนา ในผูอ่ืนเปนสุข ยินดี   

ท่ีผู อ่ืนไดดี ผูท่ีมีทุกขขอใหพนทุกข สวนหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการ ไดนําหลักธรรมนี้สอน        

ใหเสียสละ ซ่ึงจะนําไปสูความปรองดองได ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระเมธาวินัยรส           

(ปลิวิโก), พระมหาวีระศักดิ์ สุรเมธี และสาลินี รักกตัญู ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางสังคม

สันติสุขของมูล นิธิ มิราเคิลออฟไลฟ ตามหลักพุทธสันติวิธี3  พบวา ตามหลักธรรมคําสอน                 

ของพระพุทธศาสนาในหลักสังคหวัตถุ 4 เปนธรรมท่ีทําใหสังคมเปนสังคมท่ีสันติสุข ซ่ึงประกอบดวย 

1) ทาน คือ การใหมีท้ังวัตถุทานสิ่งของ ใหธรรมทาน และใหอภัยทาน 2) ปยวาจา คือวาจาท่ีสุภาพ    

มีประโยชน วาจานั้นตองเปนวาจาสุภาษิต คือ จริง ไพเราะ เหมาะการประสานสามัคคี รวมถึง

คําแนะนําสั่งสอน ชักจูงในทางท่ีดี 3) อัตถจริยา การทําประโยชนมีท้ังประโยชนตน ประโยชนตอผูอ่ืน 

บางทีเราก็เรียกวา ผูมีจิตอาสา และ 4) สมานัตตตา รวมสุขรวมทุกขกันได การทําตนเสมอตน       

เสมอปลาย เสมอตนเสมอปลายรูจักหนาท่ี รูจักวางตน  
 

 

 

 

 

 

2 อางแลว. 

3 พระเมธาวินัยรส (ปลิวิโก) และคณะ, “แนวทางการเสริมสรางสังคมสันติสุขของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ              
ตามหลักพุทธสันติวิธี”, รายงานวิจัย, (สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          
ราชวิทยาลัย, 2559), หนา 205 - 208. 
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3) ดานการเมือง พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ไดนําหลักธรรมคําสอน              

ของพระพุทธเจามาเปนสวนรวมของการบริหาร ใหความรวมมือกับประชาชน ในการพัฒนาเพ่ือการสราง     

ความสามัคคีในหลักของความถูกตอง ระบบการเมืองจะชวยสันติสุข มีการสรางระบบการปกครอง 

ระบบการบริหาร พระสังฆาธิการ มีบทบาทหนาท่ีในการบรรยายธรรมในการสรางความสามัคคี        

ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาตามหลักความถูกตอง และเหมาะสม เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ ในการ

รูจักผอนหนัก ผอนเบา รูจักพิจารณาเหตุผล การอยูรวมกันอยางมีเหตุผล ก็จะชวยใหสังคมสันติสุขได 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูปลัดจักรพันธ กิตฺติสาโร (บุญกาญจน) ไดวิจัยเรื่อง          

“รูปแบบการสรางสันติสุขของชุมชนตามหลักพุทธศาสนา ในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิจัย4 พบวา การประยุกตใชหลักพุทธศาสนาในการสรางสันติสุขของชุมชนในอําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี อยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีผลตอการสรางสันติสุขของชุมชนในอําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ หลักพุทธธรรม ไดแก (1) หลักพรหมวิหาร 4 

เชน หลักเมตตา หมายถึงคนในชุมชนตองอยูกันดวยความเมตตา หลักกรุณา หมายถึงคนในชุมชน    

ตองประกอบดวยเมตตาธรรม หลักมุฑิตา หมายถึง คนในชุมชนตองแสดงมุฑิตาจิตตอเพ่ือนรวมสังคม 

(2) ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง การใชภูมิปญญาได การเคารพผูใหญ การเขาวัดในวันพระ เพ่ือฝกตน

ใหอยูในคุณงามความดี และ (3) หลักกฎหมาย สังคมใดก็ตามหากอยูดวยกันดวยการเคารพกฎหมาย 

สังคมนั้นยอมเกิดสันติสุข พระสังฆาธิการ ไดนําหลักความบริสุทธิ์ในการบริหารใหเหมาะสม              

ตามหลักความบริสุทธิ์  ให กับประชาชน . .สวนพระสังฆาธิการจะปฏิบัติตอพุทธศาสนิกชน                       

ดวยหลักความบริสุทธิ์  ไมวาท้ัง กาย วาจา ใจ และตามหลักธรรมดวยใจท่ีบริสุทธิ์  สวนในดาน               

หลักความยุติธรรม พระสังฆาธิการสอนใหปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเท่ียงธรรม ยุติธรรม ตามหลักนิติรัฐ 

และนิติธรรม ไมเลือกปฏิบัติดวยความลําเอียง สวนหลักพรหมวิหารธรรม หลักนี้จะนําไปสูความสุข 

ความสามัคคีในหมูคณะได ตองมีเมตตาพรหมวิหาร ปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุขในดานหลักความเสียสละ                 

วัด พระสังฆาธิการ ตองเสียสละใหกับประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม และสละ

ความเห็นแกตัว เพ่ือสวนรวมเชนเดียวกัน 

...... 

 

 

 

 
 

 

4 พระครูปลัดจักรพันธ กิตฺติภาโร (บุญกาญจน), “รูปแบบการสรางสันติสุขของชุมชนตามหลัก          
พุทธศาสนา ในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร”ี, รายงานวิจัย, (สาขาการพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2560), หนา 198 - 202. 
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4) ดานกระบวนการยุติธรรม พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการบรรยายธรรม

ในหลักความถูกตอง ท้ังกฎหมายบานเมืองและหลักธรรมคําสอน หากนํามาใชในชีวิตประจําวัน           

ก็จะเกิดความสุข กระบวนการยุติธรรม ก็ตองใชในชีวิตประจําวันเชนเดียวกัน การนําหลักความถูกตอง

นํามาใชกับพุทธศาสนิกชน เพ่ือไมใหบุคคลผูนั้นทําผิดกฎหมาย โดยพระสังฆาธิการจะชวยเหลือ         

ใหปฏิบัติใหถูกตองท้ังกฎหมายบานเมือง และตามหลักธรรมคําสอนตามความเหมาะสม เพ่ือนําไปสู

ความสามัคคีปรองดองซ่ึงกันและกัน สวนในดานหลักความเหมาะสม การบรรยายธรรมของ            

พระสังฆาธิการ จึงอยูในหลักของความเหมาะสม ถูกตองตามกระบวนการยุติธรรม ทุกคนตองอยู

ภายใตกฎหมายบานเมือง จึงใหทุกคนนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือจะไดพิจารณาเหตุ 

พิจารณาผล รูจักกาลเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือไมตองทําผิดกฎหมายถึงข้ันตอนผานกระบวนการยุติธรรม

ของทางราชการ สวนในดานหลักความบริสุทธิ์ จะสอดคลองกับกระบวนการยุติธรรม พระสังฆาธิการ

จะสอนหลักธรรมในดานความยุติธรรม เพ่ือใหประชาชนไดรู ไดทราบ และไดเขาใจ ตามหลักนิติรัฐ      

นิติธรรม คือ การปฏิบัติตอประชาชนดวยความเท่ียงธรรม สวนในหลักพรหมวิหารธรรม การเสริมสราง

ความปรองดองของพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ในดานกระบวนการยุติธรรม บนพ้ืนฐานของ      

หลักพรหมวิหารธรรม การท่ีจะใชกระบวนการยุติธรรมกับประชาชนตองนําหลักพรหมวิหารธรรม

นํามาประกอบ โดยใชความเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา กระบวนการยุติธรรมจะตองอยู         

บนพ้ืนฐานของพรหมวิหารธรรม จึงจะกอใหเกิดความสามัคคีปรองดองได สอดคลอง กับงานวิจัยของ 

พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ ฐานทตฺโต) ไดวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชพรหมวิหารธรรมในการสราง

สันติสุขในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย5 พบวา หลักพรหมวิหารธรรม                

มีความสําคัญตอการเสริมสรางสันติสุข ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปไดวา ความคิดเห็น

เก่ียวกับหลักพรหมวิหารธรรมมีความสําคัญตอการสรางสันติสุขในตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ สวนการเสริมสรางความปรองดองของพระสงัฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการนํา

หลักการเสียสละ มาบรรยายธรรม โดยกระบวนการยุติธรรมตองมีการเสียสละ เพ่ือใหประชาชน        

ไดรับความเปนธรรมจากสังคม อยางเทาเทียมกัน  

 

 

 

 
 

 

 

  

5 พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ ฐานทตฺโต), “การประยุกตใชพรหมวิหารธรรมในการสรางสันติสุข                
ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”, รายงานวิจัย, (สาขาการพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         
ราชวิทยาลัย, 2556), หนา 195 - 201. 
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 5) ดาน ส่ือทางสังคม พระสั งฆาธิการจั งหวัดปทุมธานี  มีการเสริมสราง               

ความปรองดองโดยการสื่อสารทางสังคม ในโลกโซเซียลตางๆ โดยใชหลักความถูกตอง ในการสื่อ         

ทางสังคม เพ่ือใหประชาชนไดรับรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติได ตามหลักความเหมาะสม เม่ือมี            

การสื่อสารทางสังคมอยางถูกตอง ความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมดวย เชน การสวดมนตท่ีบาน 

หรือท่ีวัด ก็มีคาเทากัน เพ่ือความสุขใจ สวนหลักความบริสุทธิ์ การเสริมสรางความปรองดอง จะตอง

บริสุทธิ์ใจ โดยไมหวังตอบแทนสิ่งใดๆ เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของหนวยงานภาครัฐ โดยการนํา

หลักธรรมคําสอนท่ีถูกตอง เหมาะสมกับกาลเวลา มีความบริสุทธิ์ใจ และพิสูจนไดในการนําไปปฏิบัติ 

และการดํารงชีวิตประจําวันในเบื้องตนทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 แลวจะมีความรูสึกวาสุขใจ หากปฏิบัติ

ไดก็จะนําไปสูความสามัคคี สอดคลองกับงานวิจัยของ พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก) พระมหาวีรศักดิ์ 

สุรเมธี และสาลินี รักกตัญู ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 

ของประชาชนจังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัย6  พบวา 1) ประชาชนในจังหวัดสระบุรี มีการสงเสริม     

ความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 โดยรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด มีความคิดเห็น            

ตอรูปแบบการสงเสริมความปรองดอง และสันติสุข โดยรวมท้ัง 8 ดาน จากผลการรวบรวม

ขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 ของประชาชน            

ในจังหวัดสระบุรี พบวา การสงเสริมการปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 เปนรูปแบบ ท่ีดีมาก 

เหมาะสมสําหรับอันจะทําใหเกิดความรักความเขาใจอันดีสมัครสมานสามัคคีปรองดองของประชาชน 

สงผลใหสังคมเกิดสันติสุขมีความสงบรมเย็น ทําใหประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนา และมี        

ความม่ันคงอยางมีเสรีภาพ พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  มีการสื่อสารทางสังคมในการเสริมสราง 

ความปรองดอง ในดานหลักความยุติธรรม โดยบรรยายหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา                

โดยการสอนใหการปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเท่ียงธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ท่ีมีความยุติธรรม

เสมอหนากัน สวนในหลักพรหมวิหารธรรม พระสังฆาธิการมีการเสริมสรางความปรองดองในชุมชน 

โดยการสื่อสารทางสังคม ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธรูปแบบใดก็ตาม เชน เสียตามสายวัด ชุมชน

ทองถ่ิน การบรรยายธรรมในวัด ไปบรรยายธรรมใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน 

พระสังฆาธิการจะนําหลักธรรมคําสอนมาบรรยายธรรม ดวยหลักพรหมวิหารธรรม และใหทุกคน       

นําไปปฏบิัติในชีวิตประจําวัน หมูคณะ สังคม ดวยการมีเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ซ่ึงหากปฏิบัติได

ก็จะเปนการสรางความสามัคคีปรองดองไดการปรองดองจะตองมีการสื่อสารท่ีดี และซ่ึงกันและกัน 

เพ่ือใหเขาใจ ไมวาจะเปนพระสังฆาธิการกับพุทธศาสนิกชน หรือประชาชนกับประชาชนดวยกัน     
 

 

 

 

 

 

 

 6 พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก) (และคณะ), “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5                    
ของประชาชนในจังหวัดสระบุร”ี, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560), หนา 205 - 208. 
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ดังนั้น การสื่อสารเปนสื่อใหมีการสรางความรูสึกท่ีดีตอกัน จึงมีความจําเปนตองนําหลักธรรมคําสอน

มาชวยการบรรยาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิเทศ สนั่นนารี จรัส ลีกา และสาลิกา ไสวงาม                

ไดวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม” ผลการวิจัย7 พบวา รูปแบบ              

และกระบวนการการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสรางความปรองดอง พบวา แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร     

เชิงพุทธเพ่ือสรางความปรองดอง พบวา เปนการสื่อสาร ดวยสติปญญา มีความรอบคอบในขณะ        

ทําการสื่อสารโดยมีเปาหมายเพ่ือใหตนเองและผูอ่ืนมีความสุข ยึดหลักกัลยาณมิตรธรรม หลักสัปปุรริสธรรม 

เบญจศีล และเบญจธรรม หลักอริยสัจ หลักไตรลักษณ สวนในการสื่อสารทางสังคมดานการเสียสละ 

พระสังฆาธิการมีการสื่อสารทางสังคม ในการเสริมสรางความปรองดองในชุมชน หมูคณะ                

และใหนําไปปฏิบัติในครอบครัว ดวยหลักความเสียสละ ตอมาในหมูคณะ ชุมชน เพ่ือใหการเสียสละ

สวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม ก็จะนําไปสูสังคมเล็กๆ ไปสูสังคมใหญๆ ข้ึน ตลอดจนประเทศชาติตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 7 นิเทศ สน่ันนารี และคณะ, “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันตสิุขดวยศีล 5 ของประชาชน

ในจังหวัดสระบุรี”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2560), หนา 210 - 215. 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. มหาเถรสมาคม ควรใหความสําคัญและสานตอโครงการตางๆ โดยการ      

มีมติในการจัดโครงการกิจกรรมดานหลักธรรม เพ่ือเปนการปลูกฝงเยาวชนคนรุนใหม อยางตอเนื่อง

และจริงจัง เหมือนโครงการท่ีผานมา 

        2. สํานักพุทธศาสนาแหงชาติ จัดทําโครงการกิจกรรมตามมติมหาเถร

สมาคมมาดําเนินการสานตอ เพ่ือสงมอบใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมอบนโยบายใหเจาคณะจังหวัด  

  3. เจาคณะจังหวัด รับนโยบายเพ่ือใหเจาคณะอําเภอ มอบใหพระสังฆาธิการ      

ทุกวัดและในทุกจังหวัด เพ่ือดําเนินการจัดโครงการดานหลักธรรมตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1. เจาคณะอําเภอ รับนโยบายมาเพ่ือดําเนินการจัดโครงการ และสวนหนึ่ง          

ก็มอบใหพระสังฆาธิการทุกวัดในจังหวัดดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยการทํางานเชิงรุก            

รวมกิจกรรมดานหลักธรรมกับชาวบาน  

        2. พระสังฆาธิการในแตละจังหวัด อําเภอ ตําบล จัดการดําเนินการเชิงรุก         

เพ่ือเขาถึงพุทธศาสนิกชน เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีปรองดองอยางตอเนื่องและจริงจัง 

  3. พระสังฆาธิการ ออกพบปะประชาชนในชุมชน หมูบาน และละแวก

ใกลเคียงเพ่ือถามสารทุกขสุกดิบ และเปนการสรางมิตรภาพ ใหคนเขาถึงวัด 

  4. พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี นํางานวิจัยในครั้งนี้เปนแนวทาง        

ไปปรับใชในทางปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานีตอไป  

5.3.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1 .  การ พัฒนาการ เสริ มสร า งความปรองดอง เ พ่ือสั งคมสั นติ สุ ข                  

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

  2.  การเสริมสรางสมรรถนะพระสั งฆาธิการของจั งหวัดปทุมธานี                   

ในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 

  3. การพัฒนาการสรางสมรรถนะพระสังฆาธิการของจังหวัดปทุมธานี         

ในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 
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         ราชวิทยาลัย, 2559. หนา 203-205. 

นิเทศ สนั่นนารี และคณะ. “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5 ของประชาชน 

         ในจังหวัดสระบุรี”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2560. หนา 210 - 215. 

ปณณธร เธียรชัยพฤกษ. “กลยุทธการเสริมสรางความสมานฉันทตามหลักศีล 5”. รายงานวิจัย.  

         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. หนา 201 -  205. 

พระครูปลัดจักรพันธ กิตฺติภาโร. “รูปแบบการสรางสันติสุขของชุมชนตามหลักพุทธศาสนา ในอําเภอ 

         บางกรวย จังหวัดนนทบุรี”. รายงานวิจัย. สาขาการพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา        

          ลงกรณราชวิทยาลัย, 2560. หนา 198 - 202. 

พระครูพินิจ รัตนากร (อนุสรณ ฐานทตฺโต). “การประยุกตใชพรหมวิหารธรรมในการสรางสันติสุข       

         ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”. รายงานวิจัย. สาขาการพัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัย 

         มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. หนา 195 – 201. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 

พระเมธาวินัยรส (ปสิวิโก) (และคณะ). “รูปแบบการสงเสริมความปรองดองและสันติสุขดวยศีล 5      

         ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย,  

          2560. หนา 205 - 208. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี). “การสรางความปรองดองสมานฉันท ดวยการขับเคลื่อน 

         โครงการหมูบานศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานวิจัย. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.    

         บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558. หนา 206 - 211. 

(3) บทความ: 

พระทศพล เขมาภิรโต. “ชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ”. เดลินิวส, 15 ตุลาคม 2561. 

พระราชญาณวิสิฐ (หลวงปา). “6 หลัก ปรองดองสมานฉันท”. กรมประชาสัมพันธ. ฉบับท่ี 1,              

         (14 ธันวาคม 2559): 1.  

วิโรจน เปาอินทร. วารสารเพ่ือไทยเพ่ืออนาคตไทย. ฉบับพิเศษ, ( มีนาคม 2558): 2 – 4.  

วิโรจน พิมานมาศสุริยา. “หลักการสรางสันติสุขสันติภาพ”. วารสารสถาบันพระปกเกลา. ปท่ี 15 

         ฉบับท่ี 3, (กันยายน – ธันวาคม 2560): 3. 

สามารถ มังสัง. “การปรองดอง: การคิดเห็นตรงขาม”. ผูจัดการ, (25 ธันวาคม 2557): 2.   

สุเทพ เอ่ียมคง. “แนวคิดและกระบวนการสรางความปรองดอง”. มติชน, (15 ตุลาคม 2557): 3. 

อานันท ปญญารชุน. “แนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข”. กระทรวงศึกษาธิการ. ฉบับท่ี 5,             

         (20 มกราคม 2541): 26. 

               . “แนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข”. กระทรวงศึกษาธิการ. ฉบับท่ี 5,        

         (20 มกราคม 2541): 176 - 177. 

เอกชัย ศรีวิลาศ. “การสรางสังคมสันติสุขเพ่ือการพัฒนาชุมชน”. สยามรัฐ, (12 ตุลาคม 2561): 2. 

(4) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพรและเอกสารอ่ืนๆ 

ชนากานต โสจะยะพันธ. “การอยูรวมกันอยางสันติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม”. เอกสารประกอบ        

         การสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม. (โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รอยเอ็ด,  

          2560). (อัดสําเนา). 

อศริญา เทพขาม. “การอยูรวมกันอยางสันติและการพ่ึงพาอาศัยกัน”. เอกสารประกอบการสอน 

         รายวิชาหนาท่ีพลเมือง. (โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รอยเอ็ด, 2558) (อัดสําเนา).  

(5) ส่ืออิเล็กทรอนิกส: 
กรมการปกครอง. การสรางความปรองดองสมานฉันทในระดับพ้ืนท่ี. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https:// 

         multi.dopa.go.th, [2 พฤศจิกายน 2561]. 

กระทรวงวัฒนธรรม. มารยาทในการอยูรวมกันในสังคม. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https:// www.  

         Culture.go.th, [9 มกราคม 2558]. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 
วิกิพีเดีย. “การปรองดอง”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://th.wikipefia.org/wiki, [2 ธันวาคม 2561]. 

วิกิพีเดีย. “สันติสุข”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://th.wikipefia.org/wiki, [1 ธันวาคม 2561]. 

วิ กิพีเดีย. “จังหวัดปทุมธานี” . [ออนไลน ] .  แหลง ท่ีมา : https://th.wikipefia.org/wiki ,                 

         [20 ธันวาคม 2561]. 

สํานักราชบัณฑิตยสภา .  “ปรองดอง (6 กรกฎาคม 2553)”. [ออนไลน ] .  แหลง ท่ีมา :       

        http://www. Oryin.go.th, [5 พฤศจิกายน 2561].  

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกําแพงเพชร. “แนวทางสรางความปรองดอง สมานฉันท สรางสรรคชาติ”. 

         [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://ewt.prd.th/prkamphaengphet, [2 พฤศจิกายน 2561].  

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสาคร. 6 หลัก ปรองดองสมานฉันท. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา:  

         http://pr.prd.go.th/samutsakhon, [15 พฤศจิกายน 2561]. 

สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี. จํานวนพระภิกษุและสามเณร จังหวัดปทุมธานี. [ออนไลน],  

         แหลงท่ีมา: http://www. pte.onab.go.th, [25 พฤศจิกายน 2561]. 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. การสรางความปรองดอง: แสงสวางสองนําทางสังคมไทย.  

         [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https:/www.parliament.go.th, [2 ธันวาคม 2561]. 

(6) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ   พระธรรรมรัตนาภรณ, ดร.. เจาคณะจังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 

พระครูสุจิตรัตนากร, ดร.. เจาคณะอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 11 ตุลาคม 2562. 

พระครูวิจิตรอาภากร, เจาคณะอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 20 ตุลาคม 2562. 

พระครูวรธรรมวาที, เจาคณะอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี, 10 ตุลาคม 2562. 

พระมหาจุมพล จิตฺตพโล, ปธ. 9. เจาคณะอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12 ตุลาคม  2562. 

พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน, เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2, 13 พฤศจิกายน 2562. 

พระครูอาทรธัญญานรุักษ, ดร.. เจาคณะตําบลบึงคอไห จังหวัดปทุมธานี, 25 ตุลาคม 2562.  

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช, รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, 22 ตุลาคม 2562. 

นายสมชาย ตรีณาวงษ, นายอําเภอหนองเสือ, 4 พฤศจิกายน 2562. 

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี, 24 ตุลาคม 2562. 

นายชีวิน อภิบาลบุญชัย, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ, 12 พฤศจิกายน 2562. 

นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ, ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2562. 

นายชาญ พวงเพชร, นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี, 15 ตุลาคม 2562. 

นายรามธนะ วิจิตรการ, นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง จังหวัดปทุมธานี, 18 ตุลาคม 2562.             

นายธีระชัย ศิลาขาว, กํานันตําบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี, 13 พฤศจิกายน 2562. 

นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน จังหวัดปทุมธานี,        

15 ตุลาคม 2562. 

 
 

https://th.wikipefia.org/wiki
https://th.wikipefia.org/wiki
https://th.wikipefia.org/wiki
http://www/
http://ewt.prd.th/prkamphaengphet
http://pr.prd.go.th/samutsakhon
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บรรณานุกรม (ตอ) 
นายเกษม มีสะอาด, ชาราชการบํานาญ, 23 ตุลาคม 2562.  

นางมาลัย เกิงฝาก, 22 ตุลาคม 2562. 

นายประสิทธ สุทธาภิรมย, 30 ตุลาคม 2562. 

นางวรรณา ทรงทรัพย, 25 พฤศจิกายน 2562. 

นางวนิดา สุขรุงเรือง, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด,  

18 พฤศจิกายน 2562. 

นางพรรณพร ชาครนฤนาท, ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซีพีแรม จํากัด สํานักงานบอเงิน,         

30 ตุลาคม 2562. 

(7) สนทนากลุมเฉพาะ  

สนทนากลุมเฉพาะ  พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร.. เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1, 20 มกราคม 2563.  

พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร.. เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว, 20 มกราคม 2563.  

พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร. เจาอาวาสวัดอูสําเภา, 20 มกราคม 2563. 

พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร.. เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ, 20 มกราคม 2563. 

พล.ท.รวิช สุรไตรวิช, 20 มกราคม 2563. 

นายเสรี ปญจมณี, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทอง, 20 มกราคม 2563. 

นางสาวทองใบ ใจม่ัน, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง, 20 มกราคม 2563.  

รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,  

20 มกราคม 2563. 

รองศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                

20 มกราคม 2563. 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร.. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, 20 มกราคม 2563.  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,               

20 มกราคม 2563. 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือท่ีใชในการทําดุษฎีนิพนธ 

การหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Index of item-objective congruence -IOC) 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจแกไขเครื่องมือท่ีใชในการทําดุษฎีนิพนธ  

(การหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม Index of item-objective congruence -IOC) 

1. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2. พระครูศรีอรรถศาสก, ดร.  ผูชวยเจาอาวาสวัดปาเลไลกวรวิหาร อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี  

3. พระครูโกศลธรรมานุสิฐ, ดร.              เจาอาวาสวัดสวนหงษ อําเภอบางปลามา จังหวัด 

                                                    สุพรรณบุรี 

4. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย 

     จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. ดร. ประเสริฐ ธิลาว   อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและหาคา (Index of item-objective congruence - IOC) 
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            คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

   แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัย 

          การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและหาคา IOC 

   เรื่อง “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
 

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

คําช้ีแจง :  ขอความอนุเคราะหในการหาคาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ โดยผูวิจัยไดทําการวิจัยการเสริมสราง                 

              ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัด             
ในจังหวัดปทุมธานี ในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี           
2) เพ่ือศึกษาองคประกอบของการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
3) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธาน ี

  ขอมูลท่ีได จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ และ      
ใชประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทาน หรือหนวยงานของทานแตอยางใด 
  แบบสอบถามนี้ แบงเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข     
โดยพระสังฆาธิการ จังหวัดปทุมธานี 
  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดอง
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

  ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี      
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

พระมหาอํานาจ อฺจฺฉริยเมธี 
พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2561 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี   

 

……………………………….. 
 

คําช้ีแจง  

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหได
ขอมูลทางวิชาการสําหรับการศึกษาคนควา และไดความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง “การเสริมสราง          
ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี” โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 : แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข            

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
สวนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดอง องคประกอบ และนําเสนอ       

รูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

ขอเรียนวา ขอมูลจากแบบสอบถามของทาน ผูวิจัยจะถือวาเปนความลับท่ีสุดและขอรับรองวา
ไมมีผลกระทบตอทานผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด ซ่ึงขอมูลดังกลาว เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห     
ในแบบภาพรวมเทานั้น 

ขอบพระคุณทานท่ีไดอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้      
เปนอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

 

 

พระมหาอํานาจ อฺจฺฉริยเมธี 
พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2562 
 
 



290 
 
 

 

 



290 
 

                                    
                               

                                                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                             แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

      เรื่อง : การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี
                                                  …………………………. 

สวนท่ี 1 : คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน        หนาขอความตามสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับผูตอบ      

            แบบสอบถาม 

1. อายุ 

  25 - 35 ป  36 – 45 ป 

  46 – 55   56 ปข้ึนไป 

2. พรรษา 

  5 – 10 พรรษา  11 – 15 พรรษา 

  16 – 20 พรรษา 21 พรรษาข้ึนไป 

3. การศึกษาสูงสุดสายสามัญ 

  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 

  สูงกวาปริญญาตรี  

4. การศึกษาทางธรรม 

  นักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโท 

  นักธรรมชั้นเอก   

5. การศึกษาทางเปรียญธรรม 

  ไมมีวุฒทางเปรียญธรรม  ประโยค 1 – 2 ถึง ป.ธ. 3 

  ป.ธ. 4 – 6   ป.ธ. 7 – 9 

6. ตําแหนง 

                     เจาคณะตําบล                        เจาอาวาส  

                     รองเจาอาวาส                        ผูชวยเจาอาวาส 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี  

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 
โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
  (5)  มากท่ีสุด หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  มากท่ีสุด 

  (4)  มาก หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  มาก 

  (3)  ปานกลาง หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  ปานกลาง 

  (2)  นอย หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  นอย 
  (1)  นอยท่ีสุด หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

 
 

ขอ 

 
 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

1. ดานการศึกษา 
1. การศึกษาทําใหมีความเขาใจหลักธรรมงายข้ึน      
2.  ผูมีการศึกษามีสวนชวยในการสอนหลักธรรมได      
3. ผูมีการศึกษาทราบและเขาใจในหลกัธรรม 

ในทางท่ีถูกตองและพิสูจนได 
     

4. ประชาชนท่ีมีการศึกษาชวยในการสนับสนุน 
การสรางความปรองดองได 

     

5. การศึกษาจะทําใหคนจิตใจกวางและมีเมตตา      
6. ผูมีการศึกษามีแนวความคิดท่ีดีในการสราง 

ความสามัคคีปรองดองในชุมชนได 
     

2. ดานศาสนา 
1. เปนท่ีพ่ึงทางใจใหกับประชาชนในยามท่ีเดือดรอน      
2. ใหการศึกษาเลาเรียนของลูกหลานชาวบาน 

ท่ีตองการบวชเรียนในหลักธรรมคําสอน 
     

3. ศาสนาเปนศูนยรวมของจิตใจของชาวบาน ชุมชน 
สามารถเปนสิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือสรางความสามัคคีได  

     

4. ศาสนาพุทธมีหลักธรรมคําสอนท่ีพิสูจนใหเห็นจริงได      
5. ศาสนาพุทธ สอนตามหลักสาราณียธรรม 6 

ไดถูกตอง นํามาใชในชีวิตประจําวันได 
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ขอ 

 
 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

3. ดานการเมือง 
1. ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุขใหสังคมได      
2. การเมืองสรางระบบการปกครองบานเมืองได      
3. การเมืองสรางระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ      
4. การเมืองนําไปสูความขัดแยงได      

4. ดานกระบวนการยุติธรรม 
1. เปนท่ียึดม่ัน ตั้งม่ัน ตอประชาชน ชุมชนในละแวกวัด

และบริเวณใกลเคียง  
     

2. กระบวนการยตุิธรรม ชวยใหประชาชนในหมูบาน  
ชุมชน สังคม เคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับได 

     

3. กระบวนการยุติธรรม เปนสิ่งทีดํารงไว 
ซ่ึงความเปนธรรม ตอชุมชน สังคม 

     

4. กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนและชี้ทาง 
ใหประชาชนในชุมชน สังคม ทําความดี ความถูกตอง  

     

5. กระบวนการยตุิธรรม ชวยแกปญหาสังคม  
ใหกับประชาชน ชุมชน และเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  
ดวยความยุติธรรม 

     

6. กระบวนการยุติธรรม สรางความเชื่อม่ัน 
ในความถูกตอง ยุติธรรม ใหกับประชาชน  
หมูบาน ชุมชน  

     

5. ดานสื่อทางสังคม 
1. สื่อทางสังคม ชวยใหประชาชนเขาถึงหลักธรรม 

คําสอนไดสะดวกข้ึน 
     

2. สื่อทางสังคมมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมอยางยิ่งใหญ 

     

3. สื่อทางสังคม เปนสิ่งท่ีใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
มากท่ีสุด เชน Facebook โทรทัศน วิทย ุ

     

4. สื่อทางสังคม มีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย 
ผสมผสานกัน เพ่ือเสริมสรางความตองการของสังคม 
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ขอ 

 
 
 

แนวคิดเรื่องปรองดอง 6 ดาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

6. ดานแนวคิดเรื่องปรองดอง 6 ดาน 
1. ดานความถูกตอง บรรยายธรรมปลูกฝงใหประชาชน

ท่ีมาวัดรูถึงการรูรักสามัคคี ปรองดอง แบงปนกัน 
     

2. ดานความเหมาะสม ใหความรวมมือกับประชาชน 
ชาวบาน ในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี 

     

3. ดานความบริสุทธิ์ บรรยายธรรมโดยนําหลักธรรม 
คําสอนของพระศาสนา ดวยความบริสุทธิ์ใจ  

     

4. ดานความยุติธรรม สรางความเชื่อม่ัน สนับสนุนและ 
ชี้ทางใหประชาชนเคารพกฎหมายบานเมือง 

     

5. ดานพรหมวิหาร 4 ใหความชวยเหลือ ปรับทุกข  
แนะนํา เพ่ือปลดเปลื้องความทุกขใจของประชาชน 

     

6. ดานความเสียสละ บริจาคทรัพยในโอกาสตางๆ 
ใหกับนักเรียน โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน หมูบาน 

     

 
 

ขอ 

 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

1. มโนกรรม 
1. สอนใหมีจิตใจดี มองในเรื่องดีๆ ใหความเปนมิตร 

ตอประชาชน หมูบาน และชุมชน 
     

2. สอนใหมีความปรารถนาดี  และเมตตาตอกันในสังคม  
ประชาขน ชุมชน หมูบาน พรอมใหความชวยเหลือ
ในโอกาสตางๆ ตามกําลังและอัตภาพ 

     

3. สอนใหไมมีความอิจฉา ริษยา อคติลําเอียงในการ 
ปฏิบัติตนในสังคม หมูบาน และประชาชน 

     

4 สอนใหมีโอกาสและอภัยเสมอตอกันในทุกเรื่อง  
เม่ือมีการผิดพลาดเกิดข้ึน  

     

5. สอนใหปรารถนาใหประชาชน ชุมชน หมูบาน สังคม  
ใหอยูเย็นเปนสุขอยูเสมอ มีความรักตอกัน  

     

6.  ฝกใหมีความอดทน อดกลั้น และยอมรับในสิง่ที่เกิดข้ึน
ในทางทีไ่มดีดวยการอภัย และอโหสิกรรม 
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ขอ 

 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

2. วจีกรรม 
1. นําหลักธรรมคําสอนใหใชคําพูดท่ีดีงาม ตอผูฟง 

อยางเสมอตนเสมอปลาย 
     

2. สอนใหการใชคําพูดท่ีดี สรางความรูสึกท่ีดีตอกัน      
3. สอนใหมีการปลอบใจและสงสารเมตตา 

ตอเพ่ือนมนุษย และผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยาก 
     

4. นําหลักธรรมคําสอน ไมใหพูดสอเสียดทําใหเกิด 
การทะเลาะเบาะแวง 

     

3. กายกรรม 
1. นําหลักธรรมสอนใหกระทําตอสิ่งท่ีดีตอกัน      
2. สอนใหชวยเหลือสงเสริมทางดานกําลังกาย       
3. สอนใหมีความออนนอมถอมตน การปฏิบัติตนตอกัน 

ในสังคม ชุมชน หมูบาน 
     

4. สอนใหรูจักสัมมาคารวะ ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน      
5. สอนใหไมนินทาวารายตอกัน ไมวาจะเปนตอหนา 

หรือลับหลัง  
     

6. สอนใหไมพูดสอเสียดตอบุคคลอ่ืน จนทําให 
เกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน 

     

4. สาธารณโภค ี
1. สอนใหรูจักแบงบัน ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน      
2. สอนใหชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแก

ประโยชนสวนตัว ใหถือสวนรวมในสังคมเปนหลัก  
     

3. สอนใหบริจาคผูยากไรในสังคม ผูดอยโอกาสในสังคม      
4. สอนใหเสียสละสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม 

เพ่ือใหสังคมเปนสุข 
     

5. สอนใหมีความเสมอภาคตอกัน เอ้ือเฟอตอกัน 
อยางสมํ่าเสมอ 
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ขอ 

 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

5. ศีลสามัญญตา 
1. สอนใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ของกฎหมายบานเมือง 
     

2. สอนใหเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตละกัน  
โดยไมกาวกายหนาท่ีกัน 

     

3. สอนใหมีการใหเกียรติตอกันซ่ึงกันและกัน       
4. สอนใหไมลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ท่ีไมใชสิทธิ 

ของตนเอง 
     

6. ทิฏฐิสามัญญตา 
1. ฝกฝนใหปรับทัศนคติใหคิดในสิ่งท่ีตรงกัน และ

มุมมองใหตรงกัน โดยไมขัดแยง 
     

2. สอนใหมีการยอมรับความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน      
3. สอนใหรูจักแสวงหาจุดรวมและจุดสงวนจุดตาง  

โดยไมเอาความคิดเห็นของตนฝายเดียว 
     

4. สอนใหการทํางานรวมกันก็ควรปรึกษาหารือ 
ซ่ึงกันและกัน 

     

5. สอนใหตั้งม่ันอยูในศีลในธรรม และหลักธรรมคําสอน
โดยใหเหตุผลรวมกัน และหาขอสรุปท่ีตรงกัน 

     

 

สวนท่ี 3 : ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

 

 
 

 

พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี 
พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                        พ.ศ. 2562 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ง 

ดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective congruence - IOC) 

การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความเห็นเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลแสดงความเช่ือถือของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เชิงปริมาณ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี   

 

……………………………….. 
 

คําช้ีแจง  

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหได
ขอมูลทางวิชาการสําหรับการศึกษาคนควา และไดความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง “การเสริมสราง          
ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี” โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 : แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข            

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
สวนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดอง องคประกอบ และนําเสนอ       

รูปแบบการพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

ขอเรียนวา ขอมูลจากแบบสอบถามของทาน ผูวิจัยจะถือวาเปนความลับท่ีสุดและขอรับรองวา
ไมมีผลกระทบตอทานผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด ซ่ึงขอมูลดังกลาว เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห     
ในแบบภาพรวมเทานั้น 

ขอบพระคุณทานท่ีไดอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้      
เปนอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

 

 

พระมหาอํานาจ อฺจฺฉริยเมธี 
พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2562 
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                                                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                             แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

      เรื่อง : การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี
                                                  …………………………. 

สวนท่ี 1 : คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน        หนาขอความตามสภาพท่ีเปนจริงเก่ียวกับผูตอบ      

            แบบสอบถาม 

1. อายุ 

  25 - 35 ป  36 – 45 ป 

  46 – 55   56 ปข้ึนไป 

2. พรรษา 

  5 – 10 พรรษา  11 – 15 พรรษา 

  16 – 20 พรรษา 21 พรรษาข้ึนไป 

3. การศึกษาสูงสุดสายสามัญ 

  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 

  สูงกวาปริญญาตรี  

4. การศึกษาทางธรรม 

  นักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโท 

  นักธรรมชั้นเอก   

5. การศึกษาทางเปรียญธรรม 

  ไมมีวุฒทางเปรียญธรรม  ประโยค 1 – 2 ถึง ป.ธ. 3 

  ป.ธ. 4 – 6   ป.ธ. 7 – 9 

6. ตําแหนง 

                     เจาคณะตําบล                        เจาอาวาส  

                     รองเจาอาวาส                        ผูชวยเจาอาวาส 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี  

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 
โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
  (5)  มากท่ีสุด หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  มากท่ีสุด 

  (4)  มาก หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  มาก 

  (3)  ปานกลาง หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  ปานกลาง 

  (2)  นอย หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  นอย 
  (1)  นอยท่ีสุด หมายถึง  มีความเห็นในระดับ  นอยท่ีสุด 
 

 
 

ขอ 

 
 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

1. ดานการศึกษา 
1. การศึกษาทําใหมีความเขาใจหลักธรรมงายข้ึน      
2.  ผูมีการศึกษามีสวนชวยในการสอนหลักธรรมได      
3. ผูมีการศึกษาทราบและเขาใจในหลกัธรรม 

ในทางท่ีถูกตองและพิสูจนได 
     

4. ประชาชนท่ีมีการศึกษาชวยในการสนับสนุน 
การสรางความปรองดองได 

     

5. การศึกษาจะทําใหคนจิตใจกวางและมีเมตตา      
6. ผูมีการศึกษามีแนวความคิดท่ีดีในการสราง 

ความสามัคคีปรองดองในชุมชนได 
     

2. ดานศาสนา 
1. เปนท่ีพ่ึงทางใจใหกับประชาชนในยามท่ีเดือดรอน      
2. ใหการศึกษาเลาเรียนของลูกหลานชาวบาน 

ท่ีตองการบวชเรียนในหลักธรรมคําสอน 
     

3. ศาสนาเปนศูนยรวมของจิตใจของชาวบาน ชุมชน 
สามารถเปนสิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือสรางความสามัคคีได  

     

4. ศาสนาพุทธมีหลักธรรมคําสอนท่ีพิสูจนใหเห็นจริงได      
5. ศาสนาพุทธ สอนตามหลักสาราณียธรรม 6 

ไดถูกตอง นํามาใชในชีวิตประจําวันได 
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ขอ 

 
 

แนวคิดเรื่องสันติสุข 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

3. ดานการเมือง 
1. ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุขใหสังคมได      
2. การเมืองสรางระบบการปกครองบานเมืองได      
3. การเมืองสรางระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ      
4. การเมืองนําไปสูความขัดแยงได      

4. ดานกระบวนการยุติธรรม 
1. เปนท่ียึดม่ัน ตั้งม่ัน ตอประชาชน ชุมชนในละแวกวัด

และบริเวณใกลเคียง  
     

2. กระบวนการยตุิธรรม ชวยใหประชาชนในหมูบาน  
ชุมชน สังคม เคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับได 

     

3. กระบวนการยุติธรรม เปนสิ่งทีดํารงไว 
ซ่ึงความเปนธรรม ตอชุมชน สังคม 

     

4. กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนและชี้ทาง 
ใหประชาชนในชุมชน สังคม ทําความดี ความถูกตอง  

     

5. กระบวนการยตุิธรรม ชวยแกปญหาสังคม  
ใหกับประชาชน ชุมชน และเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  
ดวยความยุติธรรม 

     

6. กระบวนการยุติธรรม สรางความเชื่อม่ัน 
ในความถูกตอง ยุติธรรม ใหกับประชาชน  
หมูบาน ชุมชน  

     

5. ดานสื่อทางสังคม 
1. สื่อทางสังคม ชวยใหประชาชนเขาถึงหลักธรรม 

คําสอนไดสะดวกข้ึน 
     

2. สื่อทางสังคมมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมอยางยิ่งใหญ 

     

3. สื่อทางสังคม เปนสิ่งท่ีใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
มากท่ีสุด เชน Facebook โทรทัศน วิทย ุ

     

4. สื่อทางสังคม มีการใชเทคโนโลยีอยางหลากหลาย 
ผสมผสานกัน เพ่ือเสริมสรางความตองการของสังคม 
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ขอ 

 
 
 

แนวคิดเรื่องปรองดอง 6 ดาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

6. ดานแนวคิดเรื่องปรองดอง 6 ดาน 
1. ดานความถูกตอง บรรยายธรรมปลูกฝงใหประชาชน

ท่ีมาวัดรูถึงการรูรักสามัคคี ปรองดอง แบงปนกัน 
     

2. ดานความเหมาะสม ใหความรวมมือกับประชาชน 
ชาวบาน ในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี 

     

3. ดานความบริสุทธิ์ บรรยายธรรมโดยนําหลักธรรม 
คําสอนของพระศาสนา ดวยความบริสุทธิ์ใจ  

     

4. ดานความยุติธรรม สรางความเชื่อม่ัน สนับสนุนและ 
ชี้ทางใหประชาชนเคารพกฎหมายบานเมือง 

     

5. ดานพรหมวิหาร 4 ใหความชวยเหลือ ปรับทุกข  
แนะนํา เพ่ือปลดเปลื้องความทุกขใจของประชาชน 

     

6. ดานความเสียสละ บริจาคทรัพยในโอกาสตางๆ 
ใหกับนักเรียน โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน หมูบาน 

     

 
 

ขอ 

 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

1. มโนกรรม 
1. สอนใหมีจิตใจดี มองในเรื่องดีๆ ใหความเปนมิตร 

ตอประชาชน หมูบาน และชุมชน 
     

2. สอนใหมีความปรารถนาดี  และเมตตาตอกันในสังคม  
ประชาขน ชุมชน หมูบาน พรอมใหความชวยเหลือ
ในโอกาสตางๆ ตามกําลังและอัตภาพ 

     

3. สอนใหไมมีความอิจฉา ริษยา อคติลําเอียงในการ 
ปฏิบัติตนในสังคม หมูบาน และประชาชน 

     

4 สอนใหมีโอกาสและอภัยเสมอตอกันในทุกเรื่อง  
เม่ือมีการผิดพลาดเกิดข้ึน  

     

5. สอนใหปรารถนาใหประชาชน ชุมชน หมูบาน สังคม  
ใหอยูเย็นเปนสุขอยูเสมอ มีความรักตอกัน  

     

6.  ฝกใหมีความอดทน อดกลั้น และยอมรับในสิง่ที่เกิดข้ึน
ในทางทีไ่มดีดวยการอภัย และอโหสิกรรม 
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ขอ 

 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

2. วจีกรรม 
1. นําหลักธรรมคําสอนใหใชคําพูดท่ีดีงาม ตอผูฟง 

อยางเสมอตนเสมอปลาย 
     

2. สอนใหการใชคําพูดท่ีดี สรางความรูสึกท่ีดีตอกัน      
3. สอนใหมีการปลอบใจและสงสารเมตตา 

ตอเพ่ือนมนุษย และผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยาก 
     

4. นําหลักธรรมคําสอน ไมใหพูดสอเสียดทําใหเกิด 
การทะเลาะเบาะแวง 

     

3. กายกรรม 
1. นําหลักธรรมสอนใหกระทําตอสิ่งท่ีดีตอกัน      
2. สอนใหชวยเหลือสงเสริมทางดานกําลังกาย       
3. สอนใหมีความออนนอมถอมตน การปฏิบัติตนตอกัน 

ในสังคม ชุมชน หมูบาน 
     

4. สอนใหรูจักสัมมาคารวะ ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน      
5. สอนใหไมนินทาวารายตอกัน ไมวาจะเปนตอหนา 

หรือลับหลัง  
     

6. สอนใหไมพูดสอเสียดตอบุคคลอ่ืน จนทําให 
เกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน 

     

4. สาธารณโภค ี
1. สอนใหรูจักแบงบัน ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน      
2. สอนใหชวยเหลือกัน ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแก

ประโยชนสวนตัว ใหถือสวนรวมในสังคมเปนหลัก  
     

3. สอนใหบริจาคผูยากไรในสังคม ผูดอยโอกาสในสังคม      
4. สอนใหเสียสละสวนตน เพ่ือประโยชนสวนรวม 

เพ่ือใหสังคมเปนสุข 
     

5. สอนใหมีความเสมอภาคตอกัน เอ้ือเฟอตอกัน 
อยางสมํ่าเสมอ 
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ขอ 

 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม 6 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 
1 

5. ศีลสามัญญตา 
1. สอนใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ของกฎหมายบานเมือง 
     

2. สอนใหเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลแตละกัน  
โดยไมกาวกายหนาท่ีกัน 

     

3. สอนใหมีการใหเกียรติตอกันซ่ึงกันและกัน       
4. สอนใหไมลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ท่ีไมใชสิทธิ 

ของตนเอง 
     

6. ทิฏฐิสามัญญตา 
1. ฝกฝนใหปรับทัศนคติใหคิดในสิ่งท่ีตรงกัน และ

มุมมองใหตรงกัน โดยไมขัดแยง 
     

2. สอนใหมีการยอมรับความคิดและเหตุผลของผูอ่ืน      
3. สอนใหรูจักแสวงหาจุดรวมและจุดสงวนจุดตาง  

โดยไมเอาความคิดเห็นของตนฝายเดียว 
     

4. สอนใหการทํางานรวมกันก็ควรปรึกษาหารือ 
ซ่ึงกันและกัน 

     

5. สอนใหตั้งม่ันอยูในศีลในธรรม และหลักธรรมคําสอน
โดยใหเหตุผลรวมกัน และหาขอสรุปท่ีตรงกัน 

     

 

สวนท่ี 3 : ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

 

 
 

 

พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี 
พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                        พ.ศ. 2562 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ซ 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือท่ีใชในการทําดุษฎีนิพนธ 

การหาคาหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

(content Validity indes – CVI) 
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ภาคผนวก ฌ 

รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจแกไขเครื่องมือท่ีใชในการทําดุษฎีนิพนธ  

การหาคาหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

(content Validity indes – CVI) 

1. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร.   อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร.   อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. ผศ. ดร. บุษกร วัฒนบุตร    อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

4. ดร. อํานาจ บัวศิร ิ     อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. ดร. สรุิยา รักษาเมือง     อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

                                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ญ 
ประเด็นการประเมินผลของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัย 

การหาคาหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

(content validity index – CVI) 
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ประเด็นการประเมินผล 

เรื่อง  การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

คําช้ีแจง 

  1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม

สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแตละขอวา             

มีความเหมาะสม ไมขัดจริยธรรม สอดคลองกับเนื้อหาของตัวแปรท่ีศึกษาหรือไม 

  2. แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) จํานวน 2 ตอน รวม 14 ขอ 

คําตอบมี 4 ระดับ โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

   4  หมายถึง  มีความสอดคลองมาก 

   3  หมายถึง  คอนขางสอดคลอง (quite relevant) 

   2  หมายถึง  สอดคลองบางสวน (somewhat relevant) 

   1  หมายถึง  ไมสอดคลอง (not relevant) 

 

   ขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการประเมินผล 

 

      

 

 

พระมหาอํานาจ อฺจฺฉริยเมธี 
พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2562 
 



คําช้ีแจง เรียนเชิญทานพิจารณาขอคําถามสําหรับการวิจัยแตละขอวา มีความเหมาะสม ไมขัดจริยธรรม สอดคลองกับเนื้อหาของตัวแปรท่ีศึกษาหรือไม     

โดยใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง          ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว ถาพิจารณาแลวเห็นวาสอดคลองใหเขียน √  
ในชองท่ี 1 = ไมสอดคลอง ชองท่ี 2 = สอดคลองบางสวน ชองท่ี 3 = คอนขางสอดคลอง ชองท่ี 4 = มีความสอดคลอง และกรุณาใหคําแนะนํา 

 

ขอท่ี 
 

 

ขอคําถาม สําหรับการวิจัย 
 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
1 2 3 4 ขอเสนอแนะ 

1. สภาพท่ัวไป ปจจัยท่ีสงผล  
ในการเสริมสรางความปรองดอง  
เพ่ือสังคมสันติสุข  
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

1. สภาพท่ัวไปในชุมชนรอบวัด มีการเสริมสรางความปรองดอง
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
เปนอยางไรบาง 

     

2. องคประกอบของการเสริมสรางความปรองดอง 
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการปทุมธานี มีอะไรบาง 

     

3. การพัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข  
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ควรเปนอยางไร 

     

2. ดานการศึกษา 4. ในชุมชนรอบวัด ประชาชน ในแตละครัวเรือน 
มีการศึกษาท่ีจะชวยในการสนับสนุนการสรางความปรองดอง 
ในชุมชนอยางไรบาง 

     

3. ดานศาสนา 5. บทบาทท่ีสําคัญของศาสนา วัด โดยพระสังฆาธิการ 
มีการเสริมสรางปญญาใหกับประชาชน เพ่ือชวยแกปญหา 
มุงหวังใหปรองดอง อยางไร  

     

4. ดานการเมือง 
 

6. ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุข โดยการสรางระบบ 
การปกครอง ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสวนรวม 
วัดมีสวนรวมในการบริหาร โดยใหความรวมมือกับประชาชน 
ในการพัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี อยางไรบาง 

     

 

 

 



 

ขอท่ี 
 

 

ขอคําถาม สําหรับการวิจัย 
 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
1 2 3 4 ขอเสนอแนะ 

5. ดานกระบวนการยุติธรรม 7. ปจจัยท่ีสงผลในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม 
สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีในดานกระบวนการ 
ยุติธรรมตอประชาชน พระสังฆาธิการมีบทบาทอะไรบาง 

     

6. ดานส่ือสารทางสังคม 8. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข  
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ทางวัดมีการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความปรองดองในชุมชน อยางไรบาง 

     
     
     

7. ดานมโนกรรม 9. พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสราง 
ความปรองดอง โดยนําหลักธรรมคําสอนมาสอนในดาน 
การคิดใหกับประชาชน เพ่ือสรางสามัคคีปรองดอง  
อยางไรบาง 

     

8. ดานวจีกรรม 10. พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสราง 
ความปรองดอง โดยนําหลักธรรมคําสอนมาสอนดานการใช 
คําพูดท่ีดีซ่ึงกันและกัน หรือในสังคม ใหกับประชาชน  
เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง อยางไรบาง  

     

9. ดานกายกรรม 11. ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดอง 
เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี  
มีวิธีการแกไขอยางไรบาง 

     

 

 

 

 

 



 

ขอท่ี 
 

 

ขอคําถาม สําหรับการวิจัย 
 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
1 2 3 4 ขอเสนอแนะ 

10. ดานสาธารณโภคี 12. พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสราง 
ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยนําหลักธรรมคําสอน 
การใหมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความสามัคคี 
อยางไรบาง 

     

11. ดานสีลสามัญญตา 13. การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข  
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการสอนใหการปฏิบัติ 
ตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ เพ่ือนําไปสู 
การสรางความสามัคคีในหมูคณะอยางไรบาง 

     

12. ดานทิฏฐิสามัญญตา 14. มีขอเสนอในการปรับปรุง พัฒนาการเสริมสราง 
ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด 
ปทุมธานี อยางไรบาง 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

ผลการหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index – CVI) 
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ผลการหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

                                    (Content Validity Index = CVI) 

ดุษฏีนิพนธ 

เรื่อง การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

                                     ผูวิจัย พระมหาอํานาจ อฺจฉริยเมธ ี

พระนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
          สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

ขอท่ี 

 

ผูเช่ียวชาญ (คนท่ี) 
จํานวนผูเช่ียวชาญ 
ท่ีเห็นสอดคลอง 

I –CVI 
(รายขอ) 

1 2 3 4 5 
1. √ √ √ √ √ 5 1 

2. √ √ √ √ √ 5 1 

3. √ √ √ √ √ 5 1 

4. √ √ √ √ √ 5 1 

5. √ √ √ √ - 4 0.8 

6. √ √ √ √ √ 5 1 

7. √ √ √ √ √ 5 1 

8. √ √ √ √ √ 5 1 

9. √ √ √ √ √ 5 1 

10. √ √ √ √ √ 5 1 

11. √ √ √ √ √ 5 1 

12. √ √ √ √ - 4 0.8 

13. √ √ √ √ √ 5 1 

14. √ √ √ √ √ 5 1 

ความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ (S – CVI)  0.97 
 

          หมายเหตุ     แทนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ √ ใหคะแนน 3 หรือ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ฏ 

ผลของความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแบบ (content Validity indes – CVI) 
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ภาคผนวก ฐ 

หนังสือขอความอนุเคราะหใหนิสิตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฑ 

รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

กลุมท่ี 1 กลุมพระสังฆาธิการ จํานวน 7 รูป ไดแก 

1.1 พระธรรมรัตนาภรณ ดร. (สมศักด์ิ โชตินฺธโร) เจาอาวาสวัดเขียนเขต เจาคณะจังหวัด
ปทุมธานี ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

1.2 พระครูสุจิตรัตนากร ดร. (สังวาลย วฑฺฒจิตฺโต) ผูชวยเจาอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต 
เจาคณะอําเภอหนองเสือ ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

1.3 พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร) เจาอาวาสวัดสวางภพ เจาคณะอําเภอ     
คลองหลวง ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.4 พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ ฉนฺทวุฑโฒ) เจาคณะอําเภอลาดหลมุแกว และเจาอาวาส
วัดบัวแกวเกษร ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

1.5 พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ. 9 เจาคณะอําเภอสามโคก วัดตําหนัก ตําบลสามโคก 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
1.6 พระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน ป.ธ. 8 เจาอาวาสวัดบอทอง เจาคณะตําบลบอเงิน 

เขต 2 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
1.7 พระครูอาทรธัญญานุรักษ ดร. (มนตรี ฐิตสีโล) เจาอาวาสวัดโสภณาราม เจาคณะตําบล

ลําไทร ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

กลุมท่ี 2 กลุมขาราชการ จํานวน 5 คน ไดแก  

2.1 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี      

2.2. นายสมชาย ตรีณาวงษ นายอําเภอหนองเสือ ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี 

2.3 นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

2.4 นายชีวิน อภิบาลบุญชัย นกัวิขาการศาสนาชํานาญการพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดปทุมธานี ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2.5 นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ปทุมธาน ีตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  

กลุมท่ี 3 กลุมผูนําทองถิ่น จํานวน 4 คน ไดแก 

3.1 นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี หมูท่ี 2 ตําบลบานฉาง 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

3.2 นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง หมูท่ี 2 ตําบลบางหลวง 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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3.3 นายธีระชัย ศิลาขาว กํานันตําบลคูขวาง ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธาน ี
3.4 นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน ตําบลบอเงิน 

อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

กลุมท่ี 4 ประชาชน จํานวน 4 คน ไดแก 

4.1. นายเกษม มีสะอาด 55/23 หมูบานทรัพยหม่ืนแสน 1 ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 

4.2 นางมาลัย  เกิงฝาก  112/2 หมู 5 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธาน ี

4.3 นายประสิทธิ์ สุทธาภิรมย 54/6 หมูท่ี 4 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธานี  

4.4 นางวรรณา ทรงทรัพย 55/151 หมู 2 ตําบลบานฉาง อําเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธาน ี

กลุมท่ี 5 กลุมสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการรักษาศีล 5 จํานวน 2 คน ไดแก 

1. นางวนิดา สุขรุงเรือง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารการผลิต  บริษัท สิทธินันท จํากัด 

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

2. คุณพรรณพร ชาครนฤนาท ผูจัดการท่ัวไป สํานักงานบอเงิน บริษัท ซีพีแรม จํากัด 

(ลาดหลุมแกว) 177 หมูท่ี 4 ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแกว ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ฒ 

แบบสอบถามเชิงลึก เชิงคุณภาพ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 

เรื่อง : การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

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

ตอนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 
 

ช่ือผูใหสัมภาษณ .........................................................……………………โทร. ................................... 

ตําแหนงหนาท่ี ............................................................………………………………………………………….. 
 

สัมภาษณเม่ือ วันท่ี...................เดอืน ................................ พ.ศ. .......................เวลา ................... 

 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับ “การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข  

           โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

 2.1. สภาพท่ัวไปในการเสริมสรางความปรองดอง เพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ

จังหวัดปทุมธาน ี

1) การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

เปนอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

2) สภาพท่ัวไปในชุมชนรอบวัด มีการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข        

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี เปนอยางไร 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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 2.2 หลักสันติสุข 

ดานการศึกษา 

3) ในชุมชนรอบวัด ประชาชน ในแตละครัวเรือนมีการศึกษาท่ีจะชวยในการสนับสนุน

การสรางความปรองดองในชุมชนอยางไรบาง 

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
       ดานศาสนา 

4) บทบาทท่ีสําคัญของศาสนา วัด โดยพระสังฆาธิการมีการเสริมสรางปญญาใหกับ

ประชาชน เพ่ือชวยแกปญหามุงหวังใหปรองดอง อยางไร 

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

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

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

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

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

ดานการเมือง 

5) ระบบการเมืองจะชวยสรางสันติสุข โดยการสรางระบบการปกครอง ระบบการบริหาร     

ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสวนรวมวัดมีสวนรวมในการบริหาร โดยใหความรวมมือกับประชาชน ในการ

พัฒนาเพ่ือสรางความสามัคคี อยางไรบาง 

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

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

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

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

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

ดานกระบวนการยุติธรรม 
6) พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยนําหลักธรรม   

คําสอนมาสอนดานการใชคําพูดท่ีดีซ่ึงกันและกัน หรือในสังคม ใหกับประชาชน เพ่ือสรางความสามัคคี
ปรองดอง อยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ดานสื่อสารทางสังคม 
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7) การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
ทางวัดมีการสื่อสารประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความปรองดองในชุมชน อยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
                 8) การสื่อสารการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี ประสบปญหา และอุปสรรคท่ีสําคัญอยางไรบาง  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

2.3 หลักธรรมสาราณียธรรม 6 
ดานมโนกรรม 
9) พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยนําหลักธรรม

คําสอนมาสอนในดานการคิดใหกับประชาชน เพ่ือสรางสามัคคีปรองดอง อยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................     
                      ดานวจีกรรม 

10) พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดอง โดยนําหลักธรรม     
คําสอนมาสอนดานการใชคําพูดท่ีดีซ่ึงกันและกัน หรือในสังคม ใหกับประชาชน เพ่ือสรางความสามัคคี
ปรองดอง อยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
ดานกายกรรม 
11) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข          

โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีวิธีการแกไขอยางไรบาง 
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ดานสาธารณโภคี 
12) พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม     

สันติสุข โดยนําหลักธรรมคําสอนการใหมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน ชวยสรางความสามัคคีอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ดานสีลสามัญญตา 
  13) การเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี มีการสอนใหการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัยตางๆ เพ่ือนําไปสูการสราง    
ความสามัคคีในหมูคณะอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ดานทิฏฐิสามัญญตา 
  14) มีขอเสนอในการปรับปรุง พัฒนาการเสริมสรางความปรองดองเพ่ือสังคม       
สันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี อยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ณ  

ภาพถายขณะสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 
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        สัมภาษณพระธรรมรัตนาภรณ, ดร. เจาอาวาสวัดเขียนเขต เจาคณะจังหวัดปทุมธานี  

       ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

        สัมภาษณพระครูวิจิตรอาภากร เจาอาวาสวัดสวางภพ เจาคณะอําเภอคลองหลวง 

     ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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   สัมภาษณพระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.9  เจาอาวาสวัดตําหนัก เจาคณะอําเภอสามโคก  

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
สัมภาษณพระมหาสมโภชน ฐานสมฺปนฺโน ป.ธ.๘  เจาอาวาสวัดบอทอง  

เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 2 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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สัมภาษณพระครูอาทรธัญญานุรักษ, ดร. เจาอาวาสวัดโสภณาราม เจาคณะตําบลลําไทร  

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

 

สัมภาษณนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี  

22 ตุลาคม 2562 
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สัมภาษณ นายฉัตรชัย ชูเช้ือ ผูอํานวยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  

24 ตุลาคม 2562 

 

 

สัมภาษณ นายชีวิน อภิบาลบุญชัย นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ  

12 พฤศจิกายน 2562 
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สัมภาษณ นางสาวฐิตณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  

30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

สัมภาษณ นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  

15 ตุลาคม 2562 
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สัมภาษณ นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง  

18 ตุลาคม 2562 

 

 

สัมภาษณ นายธีรชัย ศิลาขาว กํานันตําบลคูขวาง   

13 พฤศจิกายน 2562 
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สัมภาษณ นายเรืองศักดิ์ ศรีเพชร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

15 ตุลาคม 2562 

 

 

สัมภาษณ นายประสิทธิ์ สุทธาภิรมณ  

30 ตุลาคม 2562 
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สัมภาษณ นางวนิดา สุขรุงเรือง ผูชวยผูจัดการสายการผลิต บริษัท สิทธินันท จํากัด  

18 พฤศจิกายน 2562 

 

 

สัมภาษณ นางพรรณพร ชาครนฤนาท 

ผูจัดการท่ัวไป สํานักงานบอเงิน บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ลาดหลุมแกว) 

30 ตุลาคม 2562 
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สัมภาษณ นางมาลัย เกิงฝาก 

22 ตุลาคม 2562 

 

 
สัมภาษณ นางวรรณา ทรงทรัพย 

25 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก ด  

หนังสือขอเชิญรวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ต 

รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

กลุมท่ี 1 พระสังฆาธิการ 

1.1  พระครูไพโรจนสารคุณ, ดร., (สุเทพ คุณงฺกโร) เจาคณะตําบลบอเงิน เขต 1      

ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

1.2  พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., (นพปฎล คุตฺตวโร) เจาอาวาสวัดอูสําเภา ตําบลมารวิชัย 

อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.3  พระครูวิโรจนอินทคุณ, ดร., (เอกชัย อินฺทโชโต) เจาอาวาสวัดใหญพลิ้ว ตําบลพลิ้ว 

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

1.4  พระครูสังฆกิจจาภิรักษ, ดร., (กฤษฏิ์ตภณ สุเมโธ) เจาอาวาสวัดใหมกลางคลองสิบ 

ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

กลุมท่ี 2 กลุมผูเช่ียวชาญ 

2.1  พล. ท. รวิช สุรไตรวิช ผูไกลเกลี่ยประนีประนอมศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบล

พิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2.2  นายเสรี ปญจมณี อดีตผู อํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบอทอง           

ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

2.3  นางสาวทองใบ ใจม่ัน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง ตําบลคูบางหลวง 

อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

กลุมท่ี 3 กลุมนักวิชาการ 

3.1 รศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3.2 รศ. ดร. สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตร 

3.3 รศ. ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร อาจารยประจําหลักสูตร 

3.4  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ, ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 

3.5  ผศ. ดร. ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตร 

กลุมท่ี 4 อาจารยท่ีปรึกษา 

4.1 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ผศ. ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 

4.2 พระมหาสุนันท สุนนฺโท ผศ. ดร. อาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ถ  

บัญชีลงช่ือ การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ท  

ภาพถายสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
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พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี นําเสนอการสนทนากลุม   

     20 มกราคม 2563 
 

 
     พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี คณาจารย ผูเขารวมสนทนากลุม   

      20 มกราคม 2563 
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ภาคผนวก ธ  

ภาพถายสอบดุษฎีพิจารณ  
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พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี นําเสนอการสอบดุษฎีพิจารณ   

   12 กุมภาพันธ 2563 

 

 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี และนิสิตปริญญาเอก 

การสอบดุษฎีพิจารณ  

12 กุมภาพันธ 2563 
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ภาคผนวก น  

ภาพถายสอบปองกันดุษฎีนิพนธ  
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       พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี นําเสนอการสอบปองกันดุษฎีนิพนธ  

    26 กุมภาพันธ 2563 

 
    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี และนิสิตปริญญาเอก  

การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ  

26 กุมภาพันธ 2563 
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ภาคผนวก บ  

ประวัติผูวิจัย พระมหาอํานาจ อจฺฉริยธเมธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ/ฉายา/นามสกุล  :  พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี (ดีรัตน ) 

วัน เดือน ปเกิด    :  14 มีนาคม 2514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ภูมิลําเนาท่ีเกิด   :  จังหวัดนครสวรรค 

การศึกษา   :  เปรียญธรรม 7 ประโยค (ป.ธ.7) 

           จากสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี    

    :  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

                                             มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณการทํางาน  :  เจาอาวาส ป พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน 

                                             พระธรรมทูต ตั้งแตป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน 

                                             กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง ป พ.ศ.2539 – ปจจุบัน 

                                             ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ป พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน 

ผลงานทางวิชาการ  :  แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตรเพ่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

    :  บทบาทหนาท่ีในการพัฒนาสังคมยุคปจจุบันกับหลักการ 

                                             ทางพระพุทธศาสนา  

                                          :  บทบาทการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร 

    :   พุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาการปกครองคณะสงฆไทย 

อุปสมบท   :  18 กรกฎาคม 2538 

สังกัด    :  วัดคลองยาง ตําบลบางเคียน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

ตําแหนง   :  เจาอาวาสวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร 

ปท่ีเขาศึกษา   :  ปการศึกษา 2560 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา  :  ปการศึกษา 2562 

ท่ีอยูปจจุบัน   :  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ตําบลคูบางหลวง 

       อําเภอลาดหลุมแกว 

       จังหวัดปทุมธานี  


