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สารจากคณบด ี
  

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ จึงได้จัดโครงการสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้ง
ที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน D ช้ัน ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ได้
น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น  

งานสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ จัดข้ึนโดยความร่วมมือจาก
หลายสถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

บทความที่ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทางวิชาการ (Peer 
Review) นั้น ทุกบทความจะได้รับการน าเสนอบทความทางวิชาการในรูปแบบ E-Book ผ่าน 
website ของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ บทความที่ผ่านการ
พิจารณาทุกฉบับ จะถูกรวบรวมและจัดท าเป็นรายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ใน
รูปแบบหนังสือรวมเล่ม และ CD-ROM  

หวังว่า การสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จักเป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้
ต่อผู้เข้าร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
 
 
  
 

(พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.) 
คณบดีคณะพุทธศาสตร์  
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บทบรรณาธกิาร 
 
 คณะพุทธศาสตร์จัดสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก ศาสนาเปรียบเทียบ และปรัชญาในสังคมร่วมสมัย ได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในส่วนที่ เป็นคัมภีร์และงานวิชาการแนวประยุกต์หรือบูรณาการ โดยกอง
บรรณาธิการเป็นเวทีกลางในการเสนอผลงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรืองานวิจัย โดย
เน้นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๒ กลุ่ม ได้แก่ พระไตรปิฎกในสังคมร่วมสมัย และศาสนาในสังคม
ร่วมสมัย  
 บทความวิชาการและบทความวิจัยตามที่กองบรรณาธิการได้คัดเลือกและผ่านการตรวจ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการวารสารนี้นั้น เนื้อหาโดยภาพรวมของบทความที่
ปรากฏในฉบับนี้จะพบความหลากหลายจากมิติต่างๆ ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก 
ศาสนาเปรียบเทียบ และปรัชญาในสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะงานวิจัยกลุ่มพระพุทธศาสนาแนว
ประยุกต์และกลุ่มพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการ เช่น ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนากับการศึกษา เป็นต้น ผลงานวิชาการเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าหน้าที่ร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาสู่เวทีในระดับนานาชาติต่อไป ตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม” และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ “เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการ
วิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

กองบรรณาธิการ 
สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ 

คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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วันศุกรท์ี่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน D ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม  

ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 
ก าหนดการในช่วงภาคบ่าย 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. - พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มาถึงห้องประชุม 
- ประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย 
- ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน 
- พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา 
- แยกนิสิตผู้เข้าน าเสนอออกเป็น ๓ ห้อง เพื่อน าเสนอบทความวิชาการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑) ห้องประชุมพุทธเมตตา หัวข้อ “พระไตรปิฎกในสังคมร่วมสมัย” ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังน้ี 
๑. ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒. ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลศิ  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช 

     วิทยาลยั  
๓. พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ , ดร.  (ผู้ด าเนินรายการ) 

๒) ห้องประชุม VIP 2 หัวข้อ “ศาสนาในสังคมร่วมสมัย” ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังน้ี  
๑. พระมหามฆวินทร์ ปุริสตุตฺโม, ผศ.ดร. มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
๒. ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช 

     วิทยาลยั 
๓. พระมหาขวัญชยั กิตตฺิเมธี, ดร.  (ผู้ด าเนินรายการ)  

๓) ห้องเธียร์เตอร์ โซน D หัวข้อ “ศาสนาในสังคมร่วมสมัย” ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังน้ี  
๑. ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
๓. พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโ , ดร. (ผู้ด าเนินรายการ) 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ผู้เข้าน าเสนอทั้งหมด รวมกันที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน D ชั้น ๑ เพื่อท าการปิดการสัมมนา  
- พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวปิดการสัมมนา 

หมายเหตุ: การน าเสนอบทความวิชาการในภาคบ่าย  ให้เตรียม PowerPoint ๕ สไลด์  น าเสนอคนละไม่
เกิน ๕-๗ นาที  
พิธีกรประจ า ได้แก่ พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร.  
*ก าหนดการน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
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ค ากล่าวถวายรายงาน 
งานสัมมนาวิชาการระดบัชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครัง้ที่ ๑ 

ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชัน้ ๑ อาคารเรียนรวม โซน D 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรอียุธยา 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
************* 

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.  คณบดคีณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีเคารพเป็นอย่างสูง 
 เกล้าฯ  ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี  รองคณบดคีณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกรูป/คน รู้สึกปลาบปลื้ม
เป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณฯ ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันน้ี  เกล้าฯ ขอถวายรายงานความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ ดังนี้ 

คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดหลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบ ในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
จนถึงปัจจุบัน  และเปิดหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา ในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่ทั้งด้านการจัดการศึกษา และก ากับมาตรฐานหลักสูตร  ให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  คณะพุทธศาสตร์ จึงได้จัด
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์  ครั้งที่ ๑  ในหัวข้อ “พุทธศาสนากับศาสนาใน
สังคมร่วมสมัย”  โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน  จ านวน ๙ สถาบัน  ประกอบด้วย 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา   และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ในการจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ ดังนึ้    
๑.  เพื่อให้ผู้ เ ข้าร่วมสัมมนาได้เพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทางวิชาการที่

สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคต 
 ๒.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ อันเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ 

๓.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ของชาติ ให้มีความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น 
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การจัดสัมมนาระดับชาติครั้งนี้ มีบทความจากคณาจารย์และนิสติที่ผา่นการพจิารณาจากคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทางวิชาการจ านวน ๖๒ บทความ และมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจ านวน 
๒๐๐ รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นิสิต และผู้สนใจทั้งของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

กิจกรรมการสัมมนา ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน โดย พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.  คณบดีคณะ
พุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. จะเป็นการน าเสนอ
บทความของนิสิต ภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๖ 
ท่าน ประกอบด้วย  พระมหามฆวินทร์, ผศ.ดร   ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ   ผศ.ดร.แสวง  นิลนามะ    
ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน   ผศ.ดร.มนตรี  สิระโรจนานันท์  และ ผศ.ดร.ธีรโชติ  เกิดแก้ว   

นอกจากนั้น ยังได้ด าเนินการเผยแพร่บทความของนิสิตและนักวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การน าเสนอบทความแบบ E-Book ผ่าน Web Site ของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ บทความที่ผ่านการพิจารณาทุกฉบับ จะถูกรวบรวมและจัดท าเป็น
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM  

บัดน้ี ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว เกล้าฯ ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้กล่าวเปิด
งาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นล าดับสืบไป 

 
 

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง 
ผศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี 

รองคณบดคีณะพทุธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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จ านวนบทความที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 
แบ่งตามสัดส่วนนิสิตและคณาจารย์ 

ล าดับ วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 
จ านวนบทความ 

นิสิต คณาจารย ์ รวม 
๑ หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ ส่วนกลาง ๑๐ - ๑๐ 
๒ หลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ส่วนกลาง ๗ ๑ ๘ 
๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง ๑๕ - ๑๕ 
๔ หลักสูตรพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลาง  ๑ - ๑ 
๕  วิทยาเขตนครราชสีมา - ๑ ๑ 
๖ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒ - ๒ 
๗ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี - ๕ ๕ 
๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๗ ๑ ๘ 
๙  มหาวิทยาลัยมหิดล - ๑ ๑ 

๑๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ๑ ๑ 
๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  - ๒ ๒ 
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  - ๑ ๑ 
๑๓ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น - ๑ ๑ 
๑๔ มหาวิทยาลัยรามค าแหง - ๑ ๑ 
๑๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑ - ๑ 
๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ๑ ๑ 
๑๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ๑ ๑ 
๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ๑ ๑ 
๑๙ กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - ๑ ๑ 

รวม ๔๓ ๑๙ ๖๒ 
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สารบัญ 

 
เรื่อง                  หน้า 

สารจากคณบดี          ค 
บทบรรณาธิการ          ง 
ก าหนดการ          จ 
ค ากล่าวถวายรายงาน         ฉ 
จ านวนบทความที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด       ซ 
สารบัญ           ฌ 

หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ 
    ๑) ศึกษาขันธ์ ๕ ในคัมภีร์ขันธวิภังค์       ๒ 
 พระมหากรีฑา กตปุญฺโ (ดั้งดอนบม), พระมหาสุขสันต์ิ สุขวฑฺฒโน, ดร.,  
  ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
    ๒) ไตรสิกขากับการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท    ๑๑ 
 พันเอก วิบูลย์พงศ์ พันธุนนท์, พระเมธีวรญาณ, ดร., ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
    ๓) ศึกษาวิเคราะห์กรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา     ๒๑ 
 นายเทวินทร์ เหล็งศักดิ์ดา, พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ ดร., ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
    ๔) การศึกษาความส าคัญของกัลยาณมิตร      ๓๐ 
 นางสาววัชวัลย์ ครุฑไชยันต์, พระมหาสุขสันต์ิ สุขวฑฺฒโน, ดร., ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
    ๕) ศึกษาวิเคราะห์ปรมัตถภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ : กรณีศึกษาการปฏิบัติ 
        ปรมัตถภาวนาของวัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๙ 
 VEN. PHRA SOPHY PHAV RATANAJOTO, พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ ดร.,  

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ดร. 
    ๖) การศึกษาวิเคราะห์สติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท    ๔๘ 
 นายชัยประเสริฐ ชูทรัพย์, พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ ดร., ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
    ๗) การจัดเสนาสนะเพ่ือการปฏิบัติธรรม      ๕๗ 
 นางสาวเพ็ญศรี  ช้ันบุญ, พระมหาสุขสันต์ิ สุขวฑฺฒโน, ดร., ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
    ๘) การศึกษาวิเคราะห์การอวดอุตตริมนุสสธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  ๖๗ 
 นายมานพ บุญช่ืน, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร., ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
    ๙) ศึกษาการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร      ๗๗ 
 พระมหาทัพยา  ปิยวณฺโณ (แจ่มจ ารัส) 
    ๑๐) การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการละตัณหาในพระไตรปิฎก    ๘๓ 
 พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม, พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ ดร., รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 
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หลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙๓ 
    ๑๑) วิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพระธรรมทูตอาสา  

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้       ๙๔ 
 พระมหากิตติ กนฺตสีโล (ญาณปุญวงศ์), ผศ.ดร.แสวง  นิลนามะ,  

พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร. 
    ๑๒) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพุทธศาสนาเถรวาท 

กับศาสนาอิสลาม: กรณีศึกษาเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด 
สมุทรปราการ         ๑๐๔ 

 พระครูปลัดภาณุวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม (พลอยทรัพย์), พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร.,  
พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม, ผศ.ดร. 

    ๑๓) ศึกษาเปรียบเทียบหน้าท่ีของผู้ปกครองในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาขงจ๊ือ ๑๑๔ 
 VAN. Sopha Dhammadhipo (Sibounheuang), พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร., 

ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ 
    ๑๔) การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิม  
 ในชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร     ๑๒๓ 
 พระใบฎีกากฤษฎา กตปุญฺโ (แสงจันทร์), พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร.,  

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม, ผศ.ดร.  
    ๑๕) การศึกษาเปรียบเทียบหน้าท่ีนักปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 กับคัมภีร์หลุนอว่ีในศาสนาขงจ๊ือ       ๑๓๓ 
 พระเนติธร มหาปุญฺโ  (โสพิมพา), ผศ.ดร.แสวง  นิลนามะ, ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ 
    ๑๖) ศึกษาเปรียบเทียบการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน ๑๔๓ 
 พระวัลลภ  วชิรว โส  (เดชผิว), พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร.,  

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม, ผศ.ดร. 
    ๑๗) ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

กับพระพุทธศาสนาเถรวาท       ๑๕๒ 
 นายไวภพ  กฤษณสุวรรณ, พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร., ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ 
    ๑๘) ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
  โรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดสุรินทร์      ๑๖๒ 
 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร. และ พระธรรมโมลี, ดร. 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗๒ 
    ๑๙) วัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรมในองค์การยุคดิจิทัล    ๑๗๓ 
 ประพันธ์ คชแก้ว และณัชชา อมราภรณ์ 
    ๒๐) อะไรนะ ประชาธิปไตย ?        ๑๘๒ 
 สุทน  ทองเล็ก 
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    ๒๑) การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา    ๑๙๒ 
 พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ (ขุมเงิน) 
    ๒๒) วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ๑๙๗ 
 ธงชัย คล้ายแสง 
    ๒๓) การสื่อสารทางการเมืองในยุคปัจจุบัน      ๒๐๖ 
 พระมหาพิพัฒพงศ์  ิตธมฺโม 
    ๒๔) การพัฒนาสมรรถนะตามหลักอิทธิบาท ๔      ๒๑๖ 
 พระสมนึก ธีรปญฺโ (กลับน้อม), ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
    ๒๕) การบริหารจัดการพัฒนาตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มีความสุจริตใจอย่างยิ่ง ๒๒๖ 
 นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล, ศาสตราจารย์ พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
    ๒๖) อ านาจการเมืองการปกครองอธิปไตย      ๒๓๖ 
 ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี 
    ๒๗) การพัฒนาจิตกับภาวะผู้น า       ๒๔๖ 
 นางสาวอภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า 
    ๒๘) การพูดในท่ีสาธารณะตามแนวสัมมาวาจาในสังคมไทย    ๒๕๒ 
 นายบวร  ขมชุณศรี 
    ๒๙) วัฒนธรรมแห่งปราชญ์และปัญญาในพระพุทธศาสนา    ๒๕๘ 
 พันต ารวจเอกภูษิต  วิเศษคามินทร์ 
    ๓๐) พระพุทธศาสนากับสังคมในยุคนวัตกรรม      ๒๖๘ 
 นายวิศิษฎ์สร  เอกกิตตินันท์   
    ๓๑) การพัฒนาทักษะมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม     ๒๗๓ 
 นายไพรัฐ   พานิชย์สกุลชัย 
    ๓๒) การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการคนวัยท างานในสังคมร่วมสมัย  ๒๘๐ 
 นายมนตรี  พรมวัน 
    ๓๒) การเลือกต้ังปี ๒๕๖๒        ๒๘๕ 
 ฉัชศุภางค์  สารมาศ 

หลักสูตรพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๙๓ 
    ๓๔) ศึกษาการสร้างศรัทธาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี)   ๒๙๔ 
 นายวศิกร ชัยพฤกษ์ไพรวัน, พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร., ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 

วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ๒๙๘ 
    ๓๕) ธมฺมปทมหาฎีกา: การแปลและศึกษาวิเคราะห์     ๒๙๙ 
 พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ 
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วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ๓๐๙ 
    ๓๖) ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรยีนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของศูนย์การเรียน 
         นักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด     ๓๑๐ 

         พระปลัดอดิศร อนาลโย (แสนพรม) 
    ๓๗) บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในวัดของต าบลเหล่าน้อย  
         อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       ๓๒๐ 

         พระครูอุปถัมภ์ธรรมาภรณ์, พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร., ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๒๘ 
    ๓๘) ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) : ความหมายและการละ ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ๓๒๙ 

พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย (สมบูรณ์) 
    ๓๙) การพัฒนาปัญญากับหลักอัตถะเพ่ือพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุก    ๓๓๙ 

พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ, ดร. 
    ๔๐) การปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร      ๓๔๙ 

พระครูใบฎีกาวัชระ  นิมโล  (สุกโชติรัตน์) 
    ๔๑) การก าหนดรู้รูป–นาม ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพ่ือการบรรลุธรรม  ๓๕๖ 

พระปลัดสมนึก คุณธมฺโม (แซ่จู) 
    ๔๒) พหุธาตุกสูตร : หลักธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา    ๓๖๒ 

พระมานะ   ิติสีโล (ประพฤติธรรม) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       ๓๖๗ 
    ๔๓) พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย     ๓๖๘ 
 ประเวช  วะทาแก้ว, กฤตสุชิน พลเสน, ชาญพัฒน์ ข าขัน, สิริพร ครองชีพ 
    ๔๔) ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับองค์กรของรัฐ : การจัดการความสมดุล   ๓๗๖ 
 วิลาสินี วัฒนมงคล และพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. 
    ๔๕) ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะไทยตามแนวพุทธศาสตร์ ๓๘๗ 
 ดร.ธเนศ เกษศิลป์ และอาคม ดวงมาลัย 
    ๔๖) ศิลปะไทยตามแนวพุทธศาสตร์       ๓๙๗ 
 พระสุริยะ ปภสฺสโร, พระกิตติคุณ สิริคุโณ, เธียรไท รักคง, นันท์มนัส นาคจินวงษ์,  
  พรทิพย์ พฤทธ์กิตติวงศ์ 
    ๔๗) ประเพณีการบวชกับค าขอบวชในพระพุทธศาสนา     ๔๐๓ 
 พระบวร สุนฺทโร, พระไสว วชิร าโณ, ภาณุพงศ์ ไทรใหญ่, สุขวสา ชิตะปัญญา,  

ธาราทิพย์ ต้นชมภู 
    ๔๘) การก าจัดนิวรณ์ด้วยสมาธิตามแนวพุทธศาสนา     ๔๑๑ 
 สุขวสา ชิตะปัญญา, พระสุขุม สุขวฑฺฒโก, ผศ., พระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส,  

พระบุญฤทธ์ิ อภิปุณฺโณ, ครรชิต มีซอง 
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    ๔๙) รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา   ๔๒๐ 
 พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร, พระมหาประภาส ปริชาโน, ดร.,  

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. 
    ๕๐) วัฒนธรรมไทยตามแนวพุทธศาสตร์      ๔๒๘ 

พระปัญญา  ิต าโณ, เขตต์พนธ์ วิชชุรังสี, พรประทาน ชูโต 

มหาวิทยาลัยมหิดล         ๔๓๙ 
    ๕๑) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  
  ๓๐ หน่วยกิต  ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      ๔๔๐ 
 ดร.มนัสวี ศรีนนท์ และพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        ๔๕๑ 
    ๕๒) สมบัติในการบวชเป็นพระภิกษุ       ๔๕๒ 
 ผศ.ดร.มนตรี  สิระโรจนานันท์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      ๔๖๒ 
    ๕๓) การบริหารองค์การพระพุทธศาสนาไทยตามแนวพุทธกาล    ๔๖๓ 
 พระปลัดปรีชา นนฺทโก, ดร. และ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง 
    ๕๔) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักปฏิจจสมุปบาท    ๔๗๓ 
 ดร.สุเมธ บุญมะยา และพระมหาบุญสุข สุทฺธิ าโณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี        ๔๘๓ 
    ๕๕) กระบวนทัศน์สร้างนวัตกรรมฝึกจิตภาวนาเปลี่ยนแปลงกลไกทางร่างกายและจิตใจ ๔๘๔ 
 วีรชัย ค าธร และจุฑาทิพย์  โพธ์ิทิ  

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น         ๔๙๓ 
    ๕๖) พุทธกระบวนทรรศน์ต่อการเคารพศาลพระภูมิเจ้าท่ีของศาสนาชาวบ้าน 

ในสังคมชาวพุทธไทย        ๔๙๔ 
 ดร.สวัสดิ์  อโณทัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง         ๕๐๔ 
    ๕๗) ผู้น าคุณธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมสมัย     ๕๐๕ 
 ดร.ปรมต วรรณบวร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต         ๕๑๕ 
    ๕๘) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธยุคใหม่  ๕๑๖ 
 นางสาวณัฐกานท์  กล่อมกูล และ ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร        ๕๒๖ 
    ๕๙) พระพุทธศาสนากับนานาศาสนาในสังคมร่วมสมัย     ๕๒๗ 
 ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน และ ผศ.ดร.สมพร เหลาฉลาด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ๕๓๕ 
    ๖๐) A Methodology of Organizational Management Strategy and  
  Human Resource Management for Social Science Research  ๕๓๖ 

Pruethsan Sutthichaimethee, Danupon Ariyasajjakorn 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        ๕๔๖ 
    ๖๑) หลักการรักษาสุขภาพด้วยนวหรคุณตามแนวทางของสมเด็จพระอริยวงษญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร)      ๕๔๗ 
 รศ.ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ และพระมหาอดิเดช สติวโร, ดร.  

กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก        ๕๕๖ 
    ๖๒) “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” ผู้มีอ านาจปกครองบริหารต้องให้ความส าคัญ?  ๕๕๗ 
 พันเอก สาธิต ทิพย์มณี 

ภาคผนวก          ๕๖๕ 
ขอเสนออนุมัติลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง      ๕๖๖ 
ค าสั่ง “แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทางวิชาการ (Peer Review)”  ๕๖๗ 
ค าสั่ง “แต่งตั้งคณะบรรณาธิการ”       ๕๗๐ 
ประกาศ “แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการจัดการ 
สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑”   ๕๗๒
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาในคัมภีร์   
ขันธวิภังค์ ๒) เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาในคัมภีร์ขันธวารวรรค ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ค าสอนเรื่อง
ขันธ์ ๕ ในคัมภีร์ขันธวิภังค์และขันธวารวรรค โดยจากการศึกษาพบว่า ขันธวิภังค์ปรากฏในคัมภีร์
อภิธรรมปิฎก เล่ม ๓๕ การอธิบายโครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับขันธ์ ๕ เพื่อการปฏิบัติวิปัสสนาญาณ     
ส่วนขันธวารวรรคปรากฏในคัมภีร์สุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ การอธิบายโครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับขันธ์ ๕ 
เพื่อสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบชีวิตให้เกิดความเข้าใจคลายความสงสัย ซึ่งสรุปย่อลงในไตรสิกขาทั้งสิ้น 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การวิเคราะห์ค าสอนเรื่องขันธ์ ๕ ในคัมภีร์ขันธวิภังค์และขันธวารวรรคพบว่า      
มีข้อแตกต่างกันเพียงการอธิบายปรมัตถธรรมในขันธวิภังค์โดยปฏิเสธบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ตรงกันข้าม
กับการอธิบายในขันธสังยุตที่พระพุทธองค์และพระอริยสาวกแสดงเพื่ออนุโลมตามอัธยาศัยของบุคคล    
แล้วน้อมน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสังสารวัฏ  
ค าส าคัญ: ขันธ์ ๕, ขันธวิภังค์, ขันธวารวรรค, ขันธสังยุต 

 
ABSTRACT 

 This thesis entitled ‘A Study of The Five Aggregates (Khandha) in 
Khandhavibhaṅga’ has three objectives: 1) to study of the structure and contents of the 
Khandhavibhaṅga, 2) to study of the structure and contents of the Khandhavăravagga, and 3) 
to analytical study of the doctrine of the Five Aggregates (Khandas) in the Khandhavibhaṅga 
and the Khandhavăravagga. It found that the Khandhavibhaṅga appeared in the 
  h dha  a-    a a, Volume 35. The structure was described the five aggregates for  ractice 
the  i assa  n a  Then  the Khandhavăravagga appearing the Suttanta-    a a, Volume 17, 
its structure has described the five aggregates in order to reflect the factor of life to understand 
and relieving of suspicion. It was brief in the Threefold Training (Ti-sikkhã): morality, 
concentration, and wisdom. The analysis of teaching of the five aggregates in the 
                                                   

 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย. 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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๓ 

 
Khandhavibhaṅga and Khandhavăravagga found that it has the difference of explanation 
the ultimate reality in the Khandhavibhaṅga by deny the person who related, it is opposite of 
explanation in the Khandhasaṁyutta that the Lord Buddha and the Noble One had preached 
following the individual characteristics and leading to practice for ending of the cycle of life.   

Keyword: Five Aggregates, Khandhavibhaṅga, Khandhavăravagga, Khandhasaṁyutta 
 
๑. บทน า 

 ขันธ์ ๕ เป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องทุกข์ตามหลักอริยสัจ และขันธ์ ๕ คือที่ตั้งแห่ง
ความเห็นแก่ตัว เราจึงต้องท าลายความรู้สึกที่เป็นความเห็นแก่ตัวนั้นให้ได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท า
ความรู้จักกับขันธ์ ๕ ในพระพุทธศาสนากล่าวว่าขันธ์ ๕ หมายถึง ร่างกายของมนุษย์ คือ แยกร่างกาย
ออกเป็นส่วน ๆ ตามสภาพได้ ๕ ส่วน คือ รูป ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ า ลม ไฟ 
เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต เป็นต้น เวทนา ได้แก่ ระบบประมวลความรูส้ึกว่าชอบหรือไม่ชอบและเฉย ๆ 
สัญญา ได้แก่ จ าสิ่งที่ได้รับและรูส้ึกนั้น สังขาร ได้แก่ ระบบคิดปรุงแต่ง แยกแยะ สิ่งที่รับรู้สึกและจ าได้ และ
วิญญาณ ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ๑  

ขันธวิภังค์ เป็นวิภังค์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดล าดับขันธ์ ๕ ไว้เป็นล าดับแรก 
เหมาะสมส าหรับบุคคลผู้มีเชาว์ปัญญารวดเร็วต่อการรับรู้ เพียงแต่แสดงหัวข้อธรรมก็สามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ทะลุปรุโปร่ง จึงเป็นวิภังค์ที่เหมาะส าหรับการฟังธรรมโดยย่อเป็นส่วนมาก เหตุผลที่พระองค์
ทรงน าขันธวิภังค์ที่เป็นปรมัตถธรรมทั้งหมดมาแสดงไว้โดยย่อก่อนวิภังค์อื่น ๆ เพราะตามธรรมดา
ชาวโลก มักจะเห็นว่าสิ่งไหนที่สามารถกระท าส าเร็จได้อย่างรวดเร็วก็มักจะกระท าก่อนเป็นสิ่งแรก 
แล้วจึงค่อยท าสิ่งที่ส าเร็จช้าภายหลัง๒ 

ขันธวารวรรคเป็นหมวดธรรมเกี่ยวข้องกับขันธ์ ๕ ที่รวมพระธรรมเทศนามากที่สุด
พระพุทธเจ้าตรัสแก่บุคคลต่าง ๆ ในเวลาและสถานที่แตกต่างกัน เป็นรูปค าสนทนาโต้ตอบบ้าง      
ค าบรรยายธรรมบ้าง ตลอดถึงเทศนาของพระสาวกส าคัญบางรูป๓ เพื่ออนุโลมตามอัธยาศัยและก าลัง
เป็นไปอยู่ ณ เวลาน้ัน ๆ โดยเลือกเฟ้นเฉพาะประเด็นที่จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจหัวข้อธรรมเพื่อให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจ  

ปัจจุบันมนุษย์มีความทุกข์เพราะมีขันธ์ ๕ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ขันธ์ ๕ คือภาระ 
บุคคลคือผู้แบกภาระ การถือภาระเป็นทุกข์ในโลก”๔ คือมีความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่า นั่นเป็นเรา   
เราเป็นน่ัน นั่นของ ๆ เรา การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเช่นน้ี จึงท าให้เกิดความพอใจ เพลิดเพลินในอารมณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน แต่หารู้ไม่ว่า นั่นแหละอวิชชาที่เข้ามาครอบง าปิดบังซ่อนเร้นไว้ เพื่อไม่ให้เห็นความ

                                                   
๑ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), ขันธ์ห้าที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

บันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๑. 
๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๗/๓๒๔. 
๓ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ค าบรรยายพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 
 ๔ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๒๒/๓๕. 
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๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

เป็นจริงที่เกิดข้ึนของขันธ์ตามหลักพระไตรลักษณ์ ชีวิตจึงวนเวียนอยู่ในวัฏฏจักร คือ ต้องท่องเที่ยวอยู่
ในภพน้อยภพใหญ่ ไม่มีเบื้องต้น ไม่มีเบื้องปลายไปโดยปริยาย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้มองเห็นความส าคัญของชีวิตในมุมมองพระพุทธศาสนา จึงมีความ
สนใจอยากท าการศึกษาขันธ์ ๕ ในคัมภีร์ขันธวิภังค์ เพื่ออธิบายหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์        
ให้ชัดเจนยิ่งข้ึนในแง่มุมหรือมิติการศึกษาและหาค าตอบส าหรับสังคม สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สถิตถาวรตลอดไป  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาขันธ์ ๕ ของคัมภีร์ขันธวิภังค์  
๒. เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาขันธ์ ๕ ของคัมภีร์ขันธวารวรรค 
๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ค าสอนเรื่องขันธ์ ๕ ในขันธวิภังค์และขันธวารวรรค 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษา
คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เพื่อมุ่งเน้นประเด็นเกีย่วกับโครงสรา้งและเนื้อหาของคัมภีร์วิภังค์และคัมภีร์
ขันธวารวรรค ขันธ์ ๕ ในขันธวิภังค์และขันธสังยุต และวิเคราะห์ค าสอนเรื่องขันธ์ ๕ ในขันธวิภังค์และ
ขันธสังยุตในขันธวารวรรค ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา 
หนังสือ เอกสาร ต ารา ผลงานทางวิชาการ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๔. ผลการศึกษา 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาขันธ์ ๕ ของคัมภีร์ขันธวิภังค์ พบว่า ขันธวิภังค์มีความหมายว่า 
การจ าแนกขันธ์ เป็นคัมภีร์ที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ แสดงการอธิบายปรมัตถธรรม คือ 
ความจริงของธรรมชาติที่ทรงสภาวะลักษณะของตนไว้ เป็นความจริงที่ไม่มีการผันแปรเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น ปฏิเสธสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา๕ พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งแรกในพรรษาที่ ๗  ณ 
ภพดาวดึงส์ เพื่อแสดงโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส ซึ่งเป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ในอดีต และทรงแสดงแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นครั้งแรกที่ป่าไม้จันทร์แดงใกล้สระอโนดาต 
แล้วพระสารีบุตรได้น ามาสั่งสอนแก่ศิษย์ต่อมา๖  

พระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์เป็นธรรมะที่ทรงจ าแนกเป็นส่วน ๆ จากคัมภีร์ ธัมมสังคณี 
ที่ประมวลไว้โดยย่อ ยกหมวดธรรมส าคัญเป็นประเภท ๆ มีขันธ์ อายตนะ เป็นต้น ตั้งเป็นหัวเรื่องแล้ว
แยกแยะออกอธิบายช้ีแจงวินิจฉัยโดยละเอียดชัดเจนจบเป็นเรื่อง ๆ เช่น อธิบายความเกี่ยวกับขันธ์ ๕ 
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกการจ าแนกนั้นว่า ขันธวิภังค์ เป็นต้น และจ าแนก
ออกเป็น ๓ นัย ได้แก่ สตุตันตภาชนียนัย จ าแนกความตามแนวพระสูตร อภิธรรมภาชนียนัย จ าแนก

                                                   
๕ ฉันทนา อุสาหลักษณ์, พุทธปัญญา คู่มือการสร้างปัญญา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร 

จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘.   
๖ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/บทน า/๗-๙. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕ 

 
ความตามแนวอภิธรรม และปัญหาปุจฉกนัย๗ ภาคถามตอบปัญหา คือ ตั้งค าถามให้วินิจฉัยเรื่องนั้น
ตามหลักมาติกาเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ  

การแสดงขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์ในขันธวิภังค์ เป็นกองแห่งรูปและนามธรรม ๕ ได้แก่   
รูปขันธ์ ส่วนที่เป็นรูปทั้งหมด ส่วนเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นนาม         
มีลักษณะความสัมพันธ์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตามนัย ๒ นัย คือ นัยแห่งพระสูตรและนัยแห่ง
พระอภิธรรม และทรงแสดงลักษณะขันธ์ ๕ ไว้มี ๑๑ ลักษณะอย่างละเอียด ได้แก่ อดีต อนาคต หรือ
ปัจจุบัน๘  เป็นต้น โดยแจกแจงออกทีละขันธ์ เช่น รูปอดีต. . .วิญญาณอดีต รูปอดีตคือรูปที่ดับไปแล้ว 
เป็นต้น เพื่อเป็นบาทฐานการมุ่งสู่ข้ันสมาธิจึงสามารถหลุดพ้นด้วยปัญญาได้ 

 ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาขันธ์ ๕ ของคัมภีร์ขันธวารวรรค พบว่า ขันธวารวรรคในสัง
ยุตตนิกาย แสดงการอธิบายเรื่องหมวดธรรมค าสอนที่เกี่ยวข้องด้วยขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ พระพุทธองค์และพระอริยสาวกแสดงการอธิบายเพื่ออนุโลมไปตามอัธยาศัยแก่
บุคคล ตามสถานที่ โอกาส และเหตุการณ์ต่าง ๆ มีทั้งหมด ๗๑๖ สูตร อีกทั้งมีการประมวลเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องเข้ารวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน เรียกวิธีการประมวลแบบนี้ว่า “สังยุต” มี ขันธสังยุต เป็นต้น 
และเป็นสังยุตแรกของขันธวารวรรคที่แสดงความหมาย ประเภท เหตุปัจจัย ลักษณะความสัมพันธ์
ของขันธ์ได้อย่างชัดเจน 

 แนวการอธิบายในขันธสังยุตที่พระพุทธองค์และพระอริยสาวกบางรูปแสดงแก่บุคคล   
ต่าง ๆ เช่น ภิกษุบ้าง กษัตริย์บ้าง คหบดีบ้าง ตามวัตถุประสงค์ของผู้ถาม ซึ่งแต่ละครั้งคราวในแต่ละ
พระสูตร มีลักษณะระเบียบค าที่สะท้อนให้เห็นการสนทนารูปแบบ “ปุจฉาวสิกะ” เป็นส่วนมาก    
โดยเลือกเฟ้นเฉพาะประเด็นที่จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจหัวข้อธรรม มีเนื้อความชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อความ
เข้าใจตามความเป็นจริงได้ และช้ีแนะให้เห็นว่า ขันธ์ ๕ เป็นดังภาระบ้าง มีลักษณะกระสับกระส่าย
คร่ าคร่าเพราะชรา พยาธิ มรณะน ามาซึ่งทุกข์บ้าง มีความเป็นลักษณะเกิดคุณและโทษบ้าง อีกทั้ง 
พระพุทธองค์ยังอธิบายในแง่การบัญญัตินิรุตติศาสตร์ คือ (๑) หลักภาษา (๒) หลักการตั้ง ช่ือ         
(๓) หลักการบัญญัติ เพื่ออนุโลมให้เป็นไปตามวิญญูชน๙     

ขันธสังยุต พระพุทธองค์ทรงช้ีให้เห็นโทษและความสัมพันธ์ของการเกิดองค์ธรรมอื่น ๆ 
ตามมาในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยให้เหตุผลว่า เมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความก าหนัด 
ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน 
ไม่ปราศจากความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพราะรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่น โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงเกิดข้ึน๑๐ 

                                                   
๗ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระอภิธรรมปิฎก ฉบับปรับปรุง, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๘๐. 
๘ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒/๑. 
๙ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๖๒/๑๐๐–๑๐๒.   
๑๐ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๒/๙. 



๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ค าสอนเรื่องขันธ์ ๕ ในขันธวิภังค์และขันธวารวรรค พบว่า ขันธวิภังค์  
พระผู้มีพระภาคทรงวินิจฉัยแล้วว่า เหมาะสมส าหรับบุคคลผู้มีปัญญาเฉียบแหลม มีเชาว์ปัญญา
รวดเร็วต่อการรับรู้ สามารถเข้าใจเนื้อหาของธรรมได้โดยทะลุปรุโปร่ง จึงเป็นวิภังค์ที่เหมาะส าหรับ
การฟังธรรมโดยย่อ เช่น พระสารีบุตรได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิด้วยหัวข้อสั้น ๆ ว่า “ธรรมเหล่าใดเกิด
จากเหต ุพระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับของธรรมเหลา่นั้น พระมหาสมณะทรงสัง่สอนอย่างนี้”๑๑ 
ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล และเหตุผลที่พระองค์ทรงพิจารณาน าเอาขันธวิภังค์มาแสดงไว้โดย
ย่อก่อนวิภังค์อื่น เพราะทรงเห็นว่า  ตามธรรมดาชาวโลกมักจะเห็นว่าสิ่งไหนที่สามารถกระท าส าเร็จ
ได้อย่างรวดเร็ว ก็มักจะกระท าก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วจึงค่อย ๆ ท าสิ่งที่ส าเร็จช้าภายหลัง๑๒  

คัมภีร์ขันธวิภังค์พระพุทธองค์จ าแนกแจกแจงขันธ์ ๕ ตามสภาวธรรมแห่งรูป -นาม        
ที่มีความละเอียดสุขุมโดยความเป็นปรมัตถ์ เช่น พระผู้มีพระภาคจ าแนกนามขันธ์โดยฝ่ายหยาบและ
ฝ่ายละเอียดไว้ว่า ๑) ฝ่ายหยาบ ได้แก่ อกุศลธรรม ทุกขเวทนา ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและ
นามขันธ์ของบุคคลผู้ไม่ได้เข้าสมาบัติและผู้มีอาสวะ ๒) ฝ่ายละเอียด ได้แก่ กุศลธรรมที่เป็นฝ่าย     
อัพยากตธรรม สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา นามขันธ์ของบุคคลผู้เข้า
สมาบัติ ผู้ไม่มีอาสวะและนามขันธ์ในฝ่ายโลกุตตระ๑๓ 

ในแง่มุมพระอภิธรรม ไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึงบุคคล ไม่มีตัวตน เรา เขา แต่ทรง
จ าแนกธรรมออกเป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต ทรงกระจายสรีระกายซึ่งเป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ 
๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต้องมีการ
เสื่อมสลายไปตามสภาวธรรมคือ จิต เจตสิก รูป ที่วนเวียนอยู่ในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยอาศัยเหตุ
อาศัยปัจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกัน เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป สามารถพิจารณารู้ชัดเพื่อท าลายเสียซึ่งความ
เป็นอัตตาลงได้   

ส่วนขันธสังยุตแห่งขันธวารวรรค เป็นสังยุตที่แสดงความหมาย ประเภท เหตุปัจจัย ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของขันธ์ได้อย่างชัดเจน เช่น พระพุทธองค์อธิบายจุดหมายของการเจริญสมาธิเพื่อจิตตั้งมั่น 
เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้จักความจริง คือ ความเกิดและความดับแห่งขันธ์ ๕๑๔ หรือแสดงให้เห็นว่า 
เข้าไปอาศัยรูป เวทนา สัญญา สังขาร จึงเสวยความเพลิดเพลินและเจริญงอกงามได้ ถ้าละความก าหนัด
ในขันธ์ทั้ง ๕ ได้ วิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามไม่ได้ ท าให้หลุดพ้นได้ในที่สุด๑๕   

ขันธสังยุตยังสะท้อนให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์ของขันธ์ ๕ มี ๒ ประการ ได้แก่  
ปัจจัตตลักษณะ คือ รูปขันธ์ เป็นอันดับแรก ส่วนอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ 
ย่อมมีแก่ขันธ์ทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้น ลักษณะทั้ง ๓ ประการ จึงเรียกว่า สามัญญลักษณะ (ลักษณะ

                                                   
๑๑ ปัญญา ใช้บางยาง, ๘๐ พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในพระไตรปิฎก, 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๕๖. 
๑๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/บทน า/๑๔. 
๑๓ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/บทน า/๒๐. 
๑๔ ดูรายละเอียดใน ส .ข. (ไทย) ๑๗/๕/๑๗-๑๙. 
๑๕ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๕๓/๗๕-๗๖. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๗ 

 
ทั่วไป)๑๖ ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดข้ึนจากตัว “ผัสสะ” กระทบอารมณ์จึงท าให้เกิดอวิชชา 
แล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวอุปาทานว่า เป็นตัวตน รูปขันธ์จึงปรากฏ ตัณหาและทิฏฐิจึงเกิดข้ึน  

ด้านความคล้ายคลึงกัน คัมภีร์ขันธวิภังค์และขันธวารวรรคแสดงให้เห็นว่า การแสดง
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับขันธ์ ๕ นี้ โดยแยกเป็นสุตตันตภาชนียนัยและอภิธรรมภาชนียนัยนั้น พระ
พุทธองค์ทรงเห็นว่า การแสดงโดยสุตตันตภาชนียนัย จะส่งผลให้เวไนยสัตว์ผู้ฟังพระอภิธรรมเกิด
ความเข้าใจได้โดยง่ายจนสามารถบรรลุมรรคผลได้ ส่วนการแสดงโดยอภิธรรมภาชนียนัยเป็นการ
แสดงตามสภาวธรรมล้วน ไม่มีการอนุโลมตามเวไนยสัตว์ จึงเป็นการยากที่เวไนยสัตว์จักฟังเข้าใจได้ 
ฉะนั้น จึงทรงน าเอานัยของพระสูตรมาสอดแทรกอยู่เสมอ  

คัมภีร์ขันธวิภังค์ เป็นหมวดธรรมว่าด้วยปรมัตถธรรม ได้แก่ เรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน 
บัญญัติ ส่วนขันธวารวรรค เป็นที่รวมของพระธรรมเทศนามากที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่บุคคลต่าง ๆ 
ในเวลาและสถานที่แตกต่างกัน เป็นรูปค าสนทนาโต้ตอบบ้าง ค าบรรยายธรรมบ้าง ตลอดถึงเทศนา
ของพระสาวกส าคัญบางรูป การแสดงหลักธรรมค าสั่งสอนเกี่ยวกับขันธ์ ๕ โดยตรง มี “ขันธสังยุต” 
เป็นต้น โครงสร้างและเนื้อหาของคัมภีร์ทั้งสอง แม้ว่าจะมีที่มาจากส่วนของแนวพระอภิธรรมและ 
พระสูตรก็มีความเช่ือมโยงกันได้ สรุปย่อลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มีความเป็นลักษณะ
สอดคล้องกัน คือ จัดว่ามี ๑ มีรสอย่างเดียว คือ สอนให้หลุดพ้นเท่านั้น๑๗   

ด้านความแตกต่าง คัมภีร์ขันธวิภังค์ พระพุทธองค์ทรงแสดงความละเอียดในพระอภิธรรม
ปิฎกออกไปตามเหตุปัจจยัให้เกิดข้ึน เช่น จ าแนกรูปขันธ์ หมวดที่ ๑ ได้แก่ รูปทั้งหมด ไม่มี ไม่เป็นเหตุ 
ประกอบด้วยเหตุ มีปัจจัยและถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็นโลกิยะ เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นอารมณ์ของ
นิวรณ์๑๘ เพื่อมุ่งแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาปัญญาให้บริบูรณ์ ส่วนขันธสังยุต แสดงเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญ
พิจารณา สามารถมองเห็นและเข้าใจ เกิดความเบื่อหน่าย คลายก าหนัด ไม่ถือมั่นตามความเป็นจริง
ของขันธ์ ๕ ได้แล้วมุ่งสู่ข้ันสมาธิอันเกื้อกูลแก่การน าไปสู่ความหลุดพ้นได้ในที่สุด 

ในมิติที่สะท้อนอีกด้านหนึ่ง ขันธ์ ๕ เกิดข้ึนเพราะกระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นกระบวนธรรมแบบวิวัฏฏ์ คือ กระบวนธรรมที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาปัญญาของบุคคลให้
ยิ่งขึ้นไป ในทางตรงกันข้าม หากเวทนาที่เกิดข้ึนเป็นปัจจัยตัวเอกที่มีอิทธิพลครอบง าความเป็นไปของ
กระบวนธรรมทั้งหมด ต่อจากเวทนาจะเป็นกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏฏ์ คือ กระบวนธรรมที่เป็นไป
เพื่อให้เสวยเวทนาย่ิงข้ึน นอกจากนี้กระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะ ยังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่าง
ความดีกับความช่ัว กุศลกับอกุศล ระหว่างความหลุดพ้นกับการติดหมุนเวียนในสังสารวัฏฏ์๑๙ 

                                                   
๑๖ ดูรายละเอียดใน ส .ข.อ. (ไทย) -/๗๙/๔๒๖. 

 ๑๗ ดูรายละเอียดใน สมิทธิพล เนตรนิมิตร, “พระไตรปิฎกวิเคราะห์”, เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๗๘-๑๗๙.  

๑๘ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๓/๑๗. 
 ๑๙ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธจิตวิทยากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๓๔. 



๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

คัมภีร์ทั้งสองมีส่วนที่คลา้ยคลึงกนัแตกต่างกันเพียงการจ าแนกส่วนธรรมที่เป็นสภาวะแห่ง
ธรรมารมณ์ และประเภท เหตุปัจจัย ลักษณะความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน เพราะการอธิบายหลักธรรม
เกี่ยวกับขันธ์ ๕ มีความสัมพันธ์กันกับหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นตัวอธิบายเหตุปัจจัยทั้งหลายที่อิง
อาศัยกัน ส่งเสริมให้นามและรูปเกิดข้ึนในสันดานของสัตว์ทั้งหลาย ถูกปัจจัยปรุงแต่ง มีผัสสะเป็น
อารมณ์ที่ท าให้เกิดฉันทะราคะในอุปาทานยึดติดว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา สภาวธรรมที่
เกิดข้ึนนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ตามโอกาสหรือลักษณะเฉพาะ และไตรลักษณ์ที่เป็นสามัญลักษณะ 
สภาวธรรมในขันธ์ ๕ เหล่าน้ี เกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดับไปทั้งสิ้น จึงมีความสอดคล้องโดยธรรมชาติและใน
ตัวของมันเอง  

ขันธวิภังค์และขันธสังยุตนั้น ยังสะท้อนให้เห็นลักษณะการเกิดข้ึนขันธ์ ๕ ที่มีความ
เช่ือมโยงกับหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทไว้ ๒ 
ลักษณะ คือ ๑) ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยมีกาลทั้ง ๓ คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือแบบข้ามภพข้ามชาติ (ตามบัญญัติทางโลก) การแสดงลักษณะนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายพระสูตร 
ดังนั้น จึงเรียกการแสดงลักษณะนี้ว่า เป็นการแสดงตามนัยพระสูตร ๒) ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทที่
เกิดข้ึนในขณะจิตเดียวที่เป็นปัจจุบันโดยไม่มีกาลทั้ง ๓  เข้ามาเกี่ยวข้อง การแสดงลักษณะนี้มีปรากฏ
อยู่ในคัมภีร์วิภังค์เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระอภิธรรมปิฎก ดังนั้น  จึงเรียกการแสดงลักษณะนี้ว่า 
เป็นการแสดงตามนัยพระอภิธรรม๒๐ 

ด้วยเหตุน้ี พระพุทธองค์จึงสอนใหพ้ิจารณาก าหนดรู้ขันธ์ ๕ โดยแยบคาย คือ “รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นธรรมที่ควรก าหนดรู้เพื่อความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ”๒๑ และ      
การก าจัดฉันทราคะ เพื่อให้เห็นธรรมชาติของขันธ์เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะเป็นอารมณ์ ที่หมายถึง 
รูป-นาม อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิต เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ โดยมีขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ ซึ่งขันธ์ ๕ ที่เป็น
อารมณ์ของวิปัสสนานั้นต้องเป็นขันธ์ที่เปน็โลกียะ คือ ประกอบด้วยอุปาทาน เป็นธรรมที่อบรมเพื่อให้
เกิดปัญญา เพราะเมื่อบุคคลสามารถท าความเข้าใจธรรมแล้ว ย่อมน้อมน าไปสู่แง่ของการปฏิบัติที่มัก
เริ่มต้นที่ผัสสะ เพราะผัสสะเป็นประตูเปิดรับรู้โลกภายนอก 

๕. บทสรุป 

 คัมภีร์ขันธวิภังค์และขันธวารวรรคนั้น มคีวามคล้ายคลึงในด้านการอธิบายตามโครงสร้าง
เนื้อหาเกี่ยวกับขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และหมวดธรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปย่อลง
ในไตรสิกขาทั้งสิ้น คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สะท้อนให้เห็นองค์ประกอบชีวิตที่มีอยู่ในตัวเรา สามารถ
พิจารณาเห็นได้ตามสภาวะธรรมารมณ์ได้  ซึ่งมีข้อแตกต่างกันเพียงการอธิบายปรมัตถธรรมใน      
ขันธวิภังค์โดยปฏิเสธบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ตรงกันข้ามกับการอธิบายในขันธสังยุตที่พระพุทธองค์และ
พระอริยสาวกส าคัญบางรูป แสดงเพื่ออนุโลมตามอัธยาศัยของบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ      
คลายความสงสัยแล้วน้อมน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสังสารวัฏ  

                                                   
 ๒๐ วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ, “ศึกษาวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทในแนวปรมัตถสัจจะ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๙๒. 

๒๑ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๖/๒๐๒. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๙ 

 
 ความหมายของคัมภีร์ทั้งสองมสี่วนที่คลา้ยคลึงกนัแตกต่างกันเพียงการจ าแนกส่วนธรรมที่
เป็นสภาวะแห่งธรรมารมณ์ และประเภท เหตุปัจจัย ลักษณะความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน เพราะการ
อธิบายหลักธรรมเกี่ยวกับขันธ์ ๕ มีความสัมพันธ์กันกับหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นตัวอธิบายเหตุ
ปัจจัยทั้งหลายที่อิงอาศัยกัน ส่งเสริมให้นามและรูปเกิดข้ึนในสันดานของสัตว์ทั้งหลาย การก าหนด
พิจารณาเห็นลักษณะวงจรความเกิดและความดับ คือ ฝ่ายเกิด แสดงให้เห็นว่า การเกิดขันธ์ ๕ เพราะ
ผัสสะกระทบ ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จึงปรากฏ อวิชชา สังขาร เป็นต้น เกิดข้ึนตามโอกาส ๑๑ ลักษณะ   
มีอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นต้น ส่วนที่เป็นฝ่ายดับ เกิดจากการพิจารณารู้ชัดเห็นตามความเป็นจริง 
คือ ไตรลักษณ์แล้ว จึงละความยึดมั่น ความเพลิดเพลิน ความยินดีพอใจ และออกจากขันธ์ ๕ ได้  

 ด้านความแตกต่าง คัมภีร์ขันธวิภังค์ มีการอธิบายเพื่อมุ่งแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาปัญญาให้เกิด
ภาวนามยปัญญาบริบูรณ์ ส่วนขันธสังยุต แสดงเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญพิจารณา สามารถมองเห็น
และเข้าใจจินตามยปัญญา เกิดความเบื่อหน่าย คลายก าหนัด ไม่ถือมั่นตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ 
ได้แล้วมุ่งสู่ข้ันสมาธิเพื่อความเกื้อกูลแก่ข้ันปัญญาญาณหรือภาวนามยปัญญา ขันธวิภังค์และขันธสังยุตนั้น  
ยังสะท้อนให้เห็นอีกว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทไว้ ๒ ลักษณะ คือ 
ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยมีกาลทั้ง ๓ คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแบบข้ามภพ
ข้ามชาติ การแสดงลักษณะนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายพระสูตร และทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทที่เกิดข้ึนในขณะ
จิตเดียวที่เป็นปัจจุบันโดยไม่มีกาลทั้ง ๓ เข้ามาเกี่ยวข้อง การแสดงลักษณะนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์
วิภังค์เท่านั้น ดังนั้น การที่สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด    
เพราะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นตัวอธิบายเหตุปัจจัยทั้งหลายที่อิงอาศัยกันเกิดข้ึน ส่งเสริมให้นาม
และรูปเกิดข้ึนในสันดานของสัตว์ทั้งหลาย จึงมีความเกิดข้ึนแห่งกองทุกข์ทั้งปวง 

๖. ข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขันธ์ ๕ ในคัมภีร์ขันธวิภังค์ โดยเน้นการศึกษาเชิง
เอกสาร ซึ่งเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากคัมภีร์หรือต าราวิชาการเท่านั้น ส าหรับการวิจัย
ในโอกาสต่อไป จึงขอเสนอแนะดังนี้ 

 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ สามารถน าเอาประโยชน์จากการศึกษาเรื่องนี้มา
ใช้แก้ไขความไม่แน่นอนของร่างกายด้วยการเจริญสมาธิและวิปัสสนา อันเป็นอุบายวิธีเรืองปัญญา
แนวทางเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การรู้หลักความจริงตามอริยสัจ 

 ๖.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษาในประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ ๕ กับองค์ธรรมอื่น ๆ เช่น ธาตุ อายตนะ เป็นต้น ที่ปรากฏในคัมภีร์     
ขันธวิภังค์และขันธวารวรรคหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา  
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๑๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
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THE THREEFOLD TRAINING (TISIKKÃ) AND THE ENLINGHTENMENT  
IN THERÃVADA BUDDHIST SCRIPTURES 

  พันเอก วิบูลย์พงศ์ พันธุนนท์ 
พระเมธีวรญาณ, ดร. 

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาไตรสิกขาที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหลักการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของไตรสิกขากับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ไตรสิกขา ประกอบด้วยศีล สมาธิและปัญญา หรืออธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา ไตรสิกขาจัดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา เป็นการปฏิบัติ
เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง จากการศึกษาหลักการบรรลุธรรม พบว่า การบรรลุเป็นพระอริยะบุคคล ได้แก่ 
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ จากการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ไตรสิกขากับการบรรลธุรรมพบว่า ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นองค์ธรรมน าไปสู่การบรรลุธรรม กล่าวคือผู้ที่
จะบรรลุธรรมได้จะต้องมีศีล สมาธิและปัญญาที่บริบูรณ์ซึ่งพระอริยะแต่ละระดับย่อมมีศีล สมาธิ และ
ปัญญาแตกต่างกันไปแล้วแต่ความสามารถของผู้บรรลุธรรม เช่น พระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ มี
สมาธิและปัญญาพอประมาณ เป็นต้น  

ค าส าคัญ ไตรสิกขา, การบรรลุธรรม, คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

Abstract 
 This thesis entitled The Threefold Training (Tisikkã) and The 
Enlinghtenment in Therãvada Buddhist Scriptures has three objectives, 1) to study of 
the Threefold Training (Tisikkhã) appearing in Theravada Buddhism, 2) to study of the 
enlightenment in Theravada Buddhism, and 3) to analyze of the relation of the 
Threefold Training and the Enlightenment in Buddhism. This is a qualitative research. The 
result of study found that The Tisikkhã is consist of Sila: morality, Samãdhi: 
concentration, and Paññã: wisdom, other hands, it is Adhisila-sikkhã: training in higher 
morality, Adhicitta-sikkhã: training in higher mentality, and Adhipaññã-sikkhã: training 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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๑๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

in higher wisdom. It is classified in the Noble Eightfold Path what should be 
developed. The Tisikkhã is the principle of Buddhism, the practice is to change oneself 
by training in mentality to get the wisdom seeing the truth until to attain the 
enlightenment, that is Nibbãna: the final goal. The Tisikkhã is the main principle to make 
men grow up with studying and developing themselves in their both lives and society 
peacefully, happily, and liberate from violence. Finally, they had achieved what they 
wished. From the study of the principle of enlightenment found that the enlightenment 
is to attain the noble one e.g. Sotãpanna: Stream-Enterer, Sakadãgãmi: Once-Returner, 
Anãgãmi: Non-Returner, and Arahanta: Worthy One. The analytical study of the relation 
of the Threefold Training and the enlightenment found that the Sîla: morality, Samãdhi: 
concentration  and Pa   : wisdom are the Dhamma’s factor of enlightenment  it said 
that one who will attain the Dhamma; he must completed by Sîla, Samãdhi, and Paññã, 
of which in each of level of noble one has the its difference, it depends on his abilities 
such as Sotãpanna who completes in the morality, and is moderately concentration and 
wisdom, etc. 

Keyword: The Threefold Training (Tisikkhã), The Enlinghtenment, Therãvada Buddhist Scriptures  

๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนาสอนให้ก าหนดรู้ทุกข์โดยอาศัยปัญญา กล่าวคือเป็นการพิจารณาให้รู้   
เท่าทันตามความเป็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง ทรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลกัค าสอนของพระพทุธเจ้าอันน าไปสู่การปฏิบัติที่หลงผิดในพระพุทธศาสนา 
ถือว่าปัญญาเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิต ปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยส่องทางใหก้ับคนทั้งหลาย
ในโลกและช่วยให้เดินทางไปในทางที่ถูกต้อง๑ พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีที่จะช่วยให้เกิดปัญญาด้วยการ
ฝึกอบรมจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญา ปัญญาที่ว่านี้อยู่ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงน ามาเปิดเผย บอก 
แสดงแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย ปัญญาเป็นเครื่องช่วยให้พ้นทุกข์ ปัญญาเป็นเครื่องช่วยให้ไม่ต้องกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันหาที่สุดมิได้ นี่คือจุดหมายปลายทางส าหรับทุกคน คือ พระนิพพาน 
วิธีการที่จะเป็นเครื่องช่วยน าทางไปสู่การบรรลุนิพพานได้นั่นก็คือการศึกษา  การศึกษาจึง เป็น
กระบวนการในการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่า สิกขา  
 สิกขาหรือศึกษา หมายถึง ปฏิปทา หรือข้อปฏิบัติ หรือกระบวนการที่พัฒนามนุษย์มี ๓ อย่าง 
ได้แก่ สีลสิกขา (ศึกษาเรื่องศีล)  จิตตสิกขา (ศึกษาเรื่องจิต) และปัญญาสิกขา (ศึกษาเรื่องปัญญา)๒ หรือ
เรียกว่า ไตรสิกขา เรียกสั้น ๆ  ว่า ศีล สมาธิ และปัญญา๓ ไตรสิกขาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาทั้งทางด้าน

                                                   
๑ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕. 
๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 
๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
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กาย ใจ และสติปัญญาของมนุษย์อย่างครบถ้วน ความดีและความประเสริฐของมนุษย์ข้ึนอยูก่ับการเรียนรู้ 
การฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนเพราะฉะนั้นมนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ก็ด้วยการฝึกฝนตนเอง       
 การบรรลุธรรม หมายถึง การบรรลุเป็นอริยบุคคลข้ันใดข้ันหนึ่ง ได้แก่  พระโสดาบัน         
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ผู้ที่บรรลุธรรม เรียกว่า พระอริยบุคคล เพราะรู้แจ้ง   
แทงตลอดในอริยสัจ ๔ และเข้าถึงโลกุตรธรรม ๙ ประการ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑๔ 
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นกระบวนการฝึกกาย วาจาและใจเพื่อพัฒนาตนเอง ผู้ที่
เข้าสู่กระบวนการฝึกตน ย่อมประสบผลส าเร็จ คือ เข้าถึงจุดมุ่งหมายในการบรรลุธรรมเพื่อเป็นมนุษย์
โดยสมบูรณ์ รู้และเข้าใจในทุกข์ รู้ตามความเป็นจริงว่าชีวิตน้ีไม่มีสิ่งใดเลย แม้แต่ร่างกายของเราก็มิใช่
เป็นของเราจริง จะบังคับบัญชาไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ก็เป็นไปไม่ได้ จะบังคับจิตของตนเอง 
ไม่ให้เป็นทุกข์เป็นร้อนก็ไม่ได้ วิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มีอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือ 
การเจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุนิพพาน (บรรลุธรรม) ซึ่งเป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิด  
 ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีความสัมพันธ์กับการบรรลุธรรม คือ พระโสดาบัน 
เป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ ละสังโยชน์ ๓ ได้ พระสกทาคามี เป็นผู้มีศีล 
สมาธิและปัญญาเช่นเดียวกับพระโสดาบันแต่ละกิเลสให้เบาบางลงกว่า พระอนาคามี เป็นผู้มีศีล
และสมาธิบริบูรณ์ มีปัญญาพอประมาณ ละสังโยชน์ขั้นต่ า ๕ ได้ และพระอรหันต์ เป็นผู้มีศีล สมาธิ
และปัญญาบริบูรณ์ เป็นผู้เห็นแจ้งในเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ละสังโยชน์เบื้องสูง ๕ ได้อย่างเด็ดขาด  
 จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องไตรสิกขากับการบรรลุธรรมในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทว่าหลกัไตรสิกขากับการบรรลุธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และองค์ธรรมใน
อริยมรรคมีองค์ ๘ มีส่วนให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานท าให้เกิดปัญญาญาณและบรรลุธรรมได้
อย่างไร ผู้เขียนจึงสนใจและก าหหนดประเด็นปัญหาดังกล่าวและได้ศึกษาดังต่อไปนี้   

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑) เพื่อศึกษาไตรสิกขาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒) เพื่อศึกษาหลักการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๓) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไตรสิกขากับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักไตรสิกขา หลักการบรรลุธรรมและการน าหลักไตรสิกขาไปใช้เจริญกรรมฐานเพื่อการบรรลุธรรม     
โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑) ศึกษาหลักไตรสิกขากับการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณวิเสส  

 ๒) ศึกษาหลักไตรสิกขากับการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏใน 
จากต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                                                   
 ๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๒๗. 



๑๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง เขียนบรรยายเชิงพรรณนา แล้วน าเสนอให้ที่
ปรึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสรุปและน าเสนอผลการวิจัย  
๔. ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเรื่องไตรสิกขากับการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ท าให้ได้
พบประเด็นที่เกี่ยวกับหลักไตรสิกขาและแนวทางที่จะน าไปสู่การบรรลุธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ดังนี้  
 ๑) ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมทีม่ีปรากฏเมื่อครั้งพุทธกาลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงสอนให้
ภิกษุวัชชีบุตรใช้เป็นหลักในการศึกษามี ๓ ด้าน คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา 
หรือเรียกว่า ศีล สมาธิ และปัญญา๕ 
 ไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติด้วยการฝึกฝนอบรมจิตจนเกิดความรู้แจ้ง เห็นจริงเพื่อให้
ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไปจนบรรลุเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน  ไตรสิกขา 
ประกอบด้วยองค์ธรรม ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือศีลเป็นเครื่องควบคุมกายและทาง
วาจาให้เป็นปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสังคม สมาธิเป็นการตั้งใจมั่น การท าให้สงบแน่วแน่
ไม่ฟุ้งซ่านเพื่อพัฒนาด้านจิตใน สมาธิเป็นเครื่องช่วยพัฒนาปัญญาด้วยการบ าเพ็ญกรรมฐานการท าใจ
ให้สงบระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน และปัญญา คือ ญาณ ความรู้แจ้งแทงตลอด การแยกแยะด้วยเหตุผลว่า
อะไรดี อะไรช่ัว เห็นคุณและโทษ มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ องค์ธรรมทั้งสามอย่างเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา  
 ไตรสิกขามีบทบาทและหน้าที่เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ ท าให้เกิดกระบวนการ
สร้างสันติภาพ สร้างความสงบสุข ท าให้เกิดความมีอิสรภาพ เป็นการท าให้ระบบการพัฒนาชีวิตมนุษย์ 
และยังเป็นกระบวนการในการบรหิารงาน อีกทั้งยังช่วยท าให้ละและปหานกเิลสจนเปน็เหตุให้ผูป้ฏิบัติ
ธรรมสามารถบรรลุธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน ได้อีกด้วย ไตรสิกขาจึงเป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่ท าให้
มนุษย์มีการพัฒนาการศึกษา การศึกษาจึงช่วยท าให้ตนเองและสังคมให้มีความเจริญงอกงามในชีวิต     
อยู่ในสังคมอย่างมีความสงบสุขและเป็นอิสระจากสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจนในที่สุดสามารถบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ 
 ไตรสิกขา เป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับพัฒนาชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในการท า
กิจต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จและท าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไตรสิกขาจัดอยู่ในอริยมรรค ๘ ได้แก่ 
สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความด าริชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) สัมมาวายามะ  
(การเจริจาชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) 
ซึ่งในพระไตรปิฎกอธิบายว่า ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรเจริญ เพื่อท าให้ความเป็นมนุษย์
เจริญงอกงาม คนทุกคนจึงจ าเป็นที่จะต้องสั่งสมคุณความดีและบ าเพ็ญตนอย่างยิ่งยวดหรือที่เรียกว่า บารมี 
เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งในทศบารมีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบ าเพ็ญ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา 
เป็นต้น ศีล สมาธิ และปัญญานีเ้ป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในทศบารมี การกระท าซ้ า ๆ  บ่อย ๆ  ถือว่าเป็นการสั่งสม

                                                   
๕ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๕ 

 
บารมีไว้ การสั่งสมบารมีเป็นการสั่งสมอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลที่กระท าไว้ในภพนี้และจะน าไปสู่
ภพหน้าต่อไป๖ 
 ไตรสิกขา จึงถือไดว่้าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยอธิสีลสิกขาจะมีศีล
คอยเป็นตัวควบคุมรักษากายวาจาให้บริสุทธ์ิ ไม่ล่วงละเมิดในการกระท าความช่ัว ศีลยังเป็นฐานใน
การท าให้จิตสงบ อธิจิตตสิกขา เป็นการศึกษาโดยมีสมาธิเป็นตัวควบคุมก ากับจิตให้สงบแน่วแน่ 
อารมณ์ที่เป็นหนึ่งในการบ าเพ็ญกรรมฐานเพื่อน าไปสู่ปัญญา อธิปัญญาสิกขาเป็นการศึกษาใน
หลักธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเห็นสัจจะความจริงต่าง ๆ ในการเจริญกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์ 
ด้วยองค์ ๓ เห็นตามและปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ จนเกิดก าลังอันแก่กล้าสามารถข้ามและพ้นทุกข์
ได้จนบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้ในที่สุด  
 ๒) การบรรลุธรรม หมายถึง การเข้าถึงโลกุตรธรรม ๙ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือการเข้าไป      
รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค๗ ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา    
การเจริญกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ การก าหนดรู้กาย เวทนา จิต และธรรม สภาวธรรมทั้ง ๔ 
อย่าง เมื่อรวมลงได้ ๒ อย่าง คือ รูปกับนาม เป็นการเข้าไปเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ เห็นตามความเป็นจริง  
เมื่ออินทรีย์แก่กลา้จากการเจรญิกรรมฐานแล้ว วิปัสสนาญาณก็จะด าเนินตามหนทางแห่งวิปัสสนาภาวนา 
ผู้ปฏิบัติก็สามารถละสังโยชน์และอนุสัยที่มีอยู่ในตนได้ตามก าลังของมรรคญาณ สามารถบรรลุมรรค 
ผล และนิพพาน ส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาอันมีพระโสดาบันเป็นเบื้องต้น พระสกทาคามี 
พระอนาคามี และพระอรหันต์เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ 
 การบรรลุธรรม เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพิสูจน์พระสัทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้แก่ 
ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ว่าเป็นเหตุปัจจัยเป็นให้บรรลุธรรมและยังท าให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาและมีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา มีความมั่นใจ และแน่วแน่ว่า 
การด าเนินชีวิตของตนนั้นถูกต้อง เป็นสัมมาปฏิบัติจะไม่แสวงหาความสุขอื่นอีกต่อไป นอกจากพระนิพพาน 
ซึ่งเป็นแก่นแท้และเป็นสารประโยชน์สูงสุดของชีวิต๘  
 องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการบรรลุธรรม ประกอบด้วย ๒ ประการ คือ โพชฌงค์ ๗ 
ได้แก่ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัทสัทธิสัมโพชฌงค์ 
สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ และสิกขา ๓ ได้แก่ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา 
สิกขา ๓ นี้เป็นหลักการที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องท าให้เกิดข้ึน เนื่องจากเป็นข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกหัด
อบรมกาย วาจา และใจ ให้เจริญยิ่ง ๆ ข้ึน การบรรลุธรรมนั้นบุคคลผู้ที่จะสามารถท าได้ต้องเป็นผู้มีศีล 
สมาธิ และปัญญาสมบูรณ์ เท่านั้น ในการท าศีล สมาธิ และปัญญาให้สมบูรณ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดง
หลักการปฏิบัติหรือการบ าเพ็ญเพียรไว้ ๒ ประการ คือ สมถกรรมฐาน (การตั้งจิตมั่นในอารมณ์เดียว) 
และวิปัสสนากรรมฐาน (การรู้แจ้งด้วยปัญญาญาณ) 

                                                   
๖ ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๓๘/๑๕๕. 
๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒๖. 
๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๒๗. 



๑๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 การบรรลุธรรม แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี 
และพระอรหันต์ การบรรลุธรรมในแต่ละระดับนั้น มีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดว่า ผู้ปฏิบัตินั้นอยู่ใน
ระดับใด นั่นก็คือ การละสังโยชน์ มี ๑๐ ประการ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าเป็นตัวตน) วิจิกิจฉา 
(การลังเลสงสัย) สีลัพพตปรามาส (ความถือมั่นในศีลพรต) กามราคะ (ความก าหนัดในกาม) ปฏิฆะ     
(ความขัดใจ) รูปราคะ (ความติดในในรูป) อรูปราคะ (ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน) มานะ (ความ
ถือตัว) อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน) และอวิชชา (ความไม่รู้)๙ สังโยชน์ทั้ง ๑๐ ประการนี้ เปรียบเหมือน 
การผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถเพื่อขนสัตว์ให้ออกจากวัฏฏทุกข์ โดยแบ่งความเป็นอริยบุคคลได้ดังนี้ 
 (๑) พระโสดาบัน เป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพาน คือ การเข้าสู่มรรคหรือเดินตามทางแห่ง
อริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างแท้จริง การบรรลุธรรมระดับนี้ส าเร็จได้ด้วยการท าศีลให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ การท า
สมาธิและปัญญาได้พอประมาณ เป็นผู้ที่สามารถละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วจักไม่ไปปฏิสนธิในอบายภูมิ ๔ คือ สัตว์นรก เปรต อสูรกาย และ
สัตว์เดรัจฉาน พระโสดาบันจะบรรลุอรหันต์อีกไม่เกิน ๗ ชาติโดยอัตโนมัติ๑๐  
 (๒) พระสกทาคามี เป็นผู้กลับมาเกิดในโลกเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอีกครั้งเดียว เป็นผู้ที่
ท าศีลให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ การท าสมาธิและปัญญาได้พอประมาณ ละกิเลสได้เท่ากับพระโสดาบันและ
ยังท าให้ราคะ โทสะ และโมหะ ให้เบาบางลงได้ 
 (๓) พระอนาคามี เป็นผู้ไม่อุบัติในพรหมโลกช้ันสุทธาวาสแล้วปรินิพพานในช้ันนั้น โดยไม่
กลับมาเวียนว่ายอีก เป็นผู้ที่มีศีลและสมาธิบริสุทธ์ิบริบูรณ์ มีปัญญามากพอประมาณ และยังสามารถ    
ละกิเลสได้โดยเด็ดขาด เป็นสมุจเฉทปหานได้เพิ่มอีก ๒ อย่าง คือ กามราคสังโยชน์และปฏิฆสังโยชน์ 
 (๔) พระอรหันต์ เป็นผู้ห่างไกลจากบาปที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมอง เป็นผู้หมดสิ้นอาสวะ
กิเลส ละกิเลสที่น าไปเกิดในภพใหม่ได้แล้วทั้งหมด กล่าวคือพระอรหันต์เป็นผู้มีจิตสงัดจากรูปราคะ 
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย และกิเลสทีอ่ยู่ในพวกเดียวกับรูปราคะ
และสังขารนิมิตทั้งปวงในภายนอก จิตของพระอรหันต์หลุดพ้นและไม่หว่ันไหวต่ออาสวะกิเลส
ทั้งหลายด้วยปัญญาญาณ  
 พระอริยบุคคลระดับที่ ๑ - ๓ (พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี) ถือว่ายัง
เป็นสอุปาทิเสสบุคคล เพราะยังเป็นผู้มีอุปาทาน กิเลสยังคงเหลืออยู่ ส่วนระดับที่ ๔ (พระอรหันต์) ถือว่า
เป็นอนุปาทิเสสบุคคล เพราะเป็นผู้ไม่มีอุปาธิหลงเหลืออยู่ กิเลสทั้งปวงหมดสิ้นแล้ว 
 การบรรลุธรรมมีรปูแบบหรือเหตุแหง่การบรรลธุรรม ๕ ประการ คือ ๑) การบรรลุในขณะ   
ฟังธรรม ๒) ขณะแสดงธรรม ๓) ขณะสาธยายธรรม ๔) ขณะพิจารณาธรรม และ ๕) ขณะท าสมาธิ 
การบรรลุธรรมทั้ง ๕ นีล้้วนแต่เกิดจากการเจริญกรรมฐานทั้งนั้น โดยการใช้สติสมาธิและปัญญาใน
การพิจารณาใคร่ครวญอย่างแยบคายในแต่ละสภาวธรรมที่เกิดข้ึนในแต่ละขณะจิต วิธีการที่ท าให้
บรรลุธรรมหรือเหตุแห่งการบรรลุธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ สามารถท าให้ผู้เจริญกรรมฐาน มีอ านาจใน
สมาธิ รู้แจ้งในอรรถ รู้แจ้งในธรรม เกิดความปราโมทย์ ปีติยินดี แล้วท าให้เกิดความสุข เมื่อจิตเกิด
ความสุขก็ท าให้ผู้นั้นไม่ประมาทในธรรม มีความเพียรพยายามจนได้บรรลุความเป็นอริยบุคคลอันมี

                                                   
๙ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗/๓๓. 
๑๐ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๕๑/๒๓๐. 
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โสดาบัน เป็นต้น แต่การบรรลุธรรมจ าเป็นต้องอาศัยค าแนะน าจากสัตบุรุษ เพราะการได้พบกับ
สัตบุรุษย่อมมีโอกาสฟังธรรมจากสัตบุรุษจนท าให้เกิดศรัทธา โยนิโสมนสิการ สติและสัมปชัญญะ การส ารวม
อินทรีย์ สุจริต ๓ สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ วิชชา ๓ และวิมุตต ิที่บริบูรณ์ได้ตามล าดับ 
 การที่จะบรรลุธรรมได้นั้น พึงต้องมีข้อปฏิบัติ คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยอาศัย
หลักการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ในมหาสติปัฏฐานสูตร คือ การพิจารณากาย เวทนา จิต และ
สภาวธรรม เป็นฐานที่ตั้ง โดยมีรูป-นามเป็นอารมณ์ แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุธรรมได้จะต้องมี
หลักธรรมที่คอยช่วยสนับสนุน ได้แก่ องค์ธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรคมีองค์ ๘  
 หลักธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้บรรลุธรรมได้ คือ หลักธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
แต่ยังมีหลักธรรมที่เป็นอปุสรรคต่อการบรรลุธรรมที่เรียกว่า ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ในระหว่างการปฏิบัติ 
ได้แก่ นวิรณ์ ๕ อุปาทาน ๔ อนุสัย ๗ มิจฉัตตะ ๑๐ เหตุ ๒ (การคบมิตรช่ัวและการไม่ได้ฟังพระสัทธรรม) 
อันตราย ๕ (กัมมันตราย กิเลสันตราย วิปากันตราย อริยูปวาทันตราย และอาณาวีติกกมันตราย) 
อุปสรรค ๖ (การค านึงถึงอดีต การคาดหวังอนาคต ความหดหู่ ความพยายามยิ่ง ความปรารถนายิ่งและ
ความท้อถอย) เครื่องกั้น ๘ (นิวรณ์ ๕ อวิชชา อรติ และอกุศลธรรม) และวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 
 การจะท าให้บรรลุธรรมได้นั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานควบคู่และประคับประคองไปกับ
หลักธรรมที่ส าคัญยิ่ง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ตรัสรู้ เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้แล้ว กระแสแห่งพระนิพพานย่อมไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน ตัวอย่าง  
พระสาวกและพระสาวิกา เช่น พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ พระนางอุบลวรรณาเถรี เป็นต้น ต่างก็บรรลุธรรม
ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานทั้งนั้น ด้วยการอาศัยอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง และนอน เป็นเครื่องมือ 
แต่ก็มีการบรรลุธรรมในรูปแบบพิเศษด้วยอิริยาบถนอกจากอิริยาบถทั้ง ๔ ก็มี เช่น พระอานนท์เถระ ในท่า
กึ่งนั่งกึงนอน เป็นต้น การที่เหล่าพระสาวกและพระสาวิกาทั้งหลายบรรลุธรรมได้ก็ด้วยการศึกษาโดยใช้
หลักไตรสิกขาเป็นอุปกรณ์ นั่นก็คือ อธิสีลสิกขา (การส ารวมอินทรยี์ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) 
อธิจิตตสิกขา (การท าจิตให้สงบแน่วแน่เป็นสมาธิข้ันฌานสมาบัติ) และอธิปัญญาสิกขา (การเจริญ
ปัญญาญาณด้วยวิปัสสนาปัญญา) จึงเป็นเหตุปัจจัยให้พระสาวกและพระสาวิกาได้บรรลุธรรมด้วยคุณ
วิเศษ ได้แก่ วิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
 ๓) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักไตรสิกขากับการบรรลุธรรมแล้ว พบว่า ไตรสิกขา        
มีลักษณะเด่น ๔ ประการ คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ เป็นสิกขาบทเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่หลอมรวมหลักปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ไตรสิกขายังช่วยให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาการปฏิบัติกรรมฐานและการด าเนิน
ชีวิตได้อีกด้วย ซึ่งในเรื่องการพัฒนานั้น จะเกิดข้ึนด้วยกัน ๓ ด้าน คือ การพัฒนาความประพฤติหรือ
พฤติกรรม การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสมาธิ และการพัฒนาปัญญา เพื่อช่วยให้เกิดปัญญาเห็นความ
จริง เห็นธรรมชาติ  ที่เกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่ความหลุดพ้นในที่สดุ และหลักไตรสิกขายังสามารถน าไปใช้ใน
การบริหารคนด้วยการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ส าคัญที่สุด คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและ
พัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมก็โดยใช้หลักไตรสิกขาเป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม 
ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคนใน ๓ ด้าน คือ ด้านความประพฤติ ด้านจิตใจและด้านปัญญาอย่างสูง นอกจากนี้
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ไตรสิกขายังสามารถน าไปใช้ในการเจริญกรรมฐานและการด าเนินชีวิตได้อีกด้วย เนื่องจากการเจริญ
กรรมฐานจะช่วยพัฒนาให้ศีลบริสุทธ์ิ สมาธิเกิด และช่วยท าให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง 
 ไตรสิกขาจะมีความสัมพันธ์ภายในองค์ธรรมของไตรสิกขาเอง กล่าวคือเมื่อศีลบริบูรณ์ 
บริสุทธ์ิแล้วจะท าให้สมาธิมีความตั้งมั่น จิตแนบแน่นอยู่ในเอกัคคตารมณ์ ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดถึง  
อดีต อนาคต เมื่อศีลและสมาธิบรบิูรณ์บรสิทุธ์ิแล้ว ก็จะน าไปสู่การเจริญปัญญาในการพิจารณา ไตร่ตรอง
และใคร่ครวญสภาวธรรมชาติที่เกิดข้ึน พิจารณาเห็นตามความเป็นจรงิในการเกดิดับของสภาวะนั้น ๆ เห็น
ความจริงนั้นเป็นไตรลักษณ์ เป็นโลกกุตตรปัญญา ความสัมพันธ์อีกประการหนึ่ง คือ ไตรสิกขากับ
อริยมรรคมีองค์ ๘ สามารถสงเคราะห์กันได้หนึ่งเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าไตรสิกขาเป็นองค์ธรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นหนทางปฏิบัติที่จะน าไปสู่การบรรลุธรรม  
 การที่จะบรรลุธรรมได้นั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า     
ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ โดยมี กาย เวทนา จิต และธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งอารมณ์ และหลักธรรมที่
ช่วยเกื้อหนุน คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติที่สมบรูณ์ครบถ้วนเต็มที่กช่ื็อว่า เป็นผู้ได้วิมุตติได้วิชชา 
คือ พระอรหันต ์อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้นเปรียบได้ด่ังราชรถที่มุ่งหน้าไปสู่อมตมหานคร คือ พระนิพพาน๑๑ 
ดังพุทธพจน์ว่า “ยสฺส  เอตาทิส  ยาน  อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา ส เว เอเตน ยาเนน นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก” แปลว่า 
“ยานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใด จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เขาย่อมไปสู่พระนิพพานด้วยยานนี้แหละ”๑๒  
 อริยมรรคมีองค์ ๘ จะเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้บรรลุธรรมแล้ว ยังมีปฏิปทา ๔ เป็นทางด าเนิน
เพื่อให้ถึงซึ่งความดับแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ปฏิปทาที่ให้ถึงอริยมรรคมีองค์  ๘ นี้จะเน้นไปที่พุทธบริษัท ๔    
ที่มุ่งหวังความบรรลมุรรค ผล และนิพพาน ที่มีข้อปฏิบัติที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไป โดยพระองค์ได้
เปรียบเทียบทางด าเนินนี้เหมือนกับบัว ๔ เหล่าน้ีช่วยให้ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้ไปสู่ความ
หลุดพ้นที่รวดเร็วและแตกต่างกันไป การบรรลุธรรมในแต่ละระดับของพระอริยบุคคล ๔ ประเภทนั้น 
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) พระโสดาบัน เป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ คือศีลที่บริสุทธ์ิ ไม่มีราคีด้วยตัณหาและทิฏฐิเพราะ
เป็นศีลที่เกิดจากคุณธรรมภายใน ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ละเมิด เป็นไปเองตามปกติธรรมชาติ โดยไม่ต้อง
คอยยึดถือเอาไว้ มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ ไม่มีทางตกต่ าได้อีก ๑๓ ละสังโยชน์ ๓ 
ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส๑๔  
 (๒) พระสกทาคามี มีละกิเลสได้เท่ากับพระโสดาบัน แต่ท ากิเลสที่เหลือให้เบาบางลง เป็นผู้
บริบูรณ์ในศีล มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ ละสังโยชน์ ๓ ประการเช่นเดียวพระโสดาบันได้
เด็ดขาด และท าราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลง๑๕  

                                                   
๑๑

 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน, พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ 
อุปสโม) ตรวจช าระ พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร: หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาส์นไทย 
การพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๑๔. 

๑๒ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๔๖/๓๗. 
๑๓ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๗ /๕๘. 
๑๔ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๖๑/๔๘๘. 
๑๕ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๓., องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๑๒/๔๕๗. 
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๑๙ 

 
 (๓) พระอนาคามี เป็นผู้บริบูรณ์ในศีล บริบูรณ์ในสมาธิ มีปัญญามากข้ึนอีกพอประมาณ๑๖ 
ละสังโยชน์เบื้องต่ า ๕ ข้อ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ ได้เด็ดขาด 
นอกจากนี้ยังสามารถละอกุศลกรรมบถได้อีก ๒ อย่าง คือ ค าพูดหยาบและความโกรธเคือง โดยเด็ดขาด๑๗ 
 (๔) พระอรหันต์ เป็นผู้ที่ห่างไกลจากบาปที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมอง ละกิเลสที่น าไปเกิดในภพ
ใหม่ได้แล้ว๑๘ เป็นผู้ท าได้บริบูรณ์ในสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ และปัญญา
บริบูรณ์๑๙ ละสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐ ข้อได้สิ้นเชิง เป็นอรหันขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท ากิจที่ควรท า
เสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยล าดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ 
ไม่มีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติต่อไป ท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ๒๐ 
 พระอริยบุคคลทั้ง ๔ ระดับจะบรรลุธรรมได้น้ันจะต้องให้ถึงพร้อมด้วยองค์แห่งการบรรลุธรรม 
๔ ประการ คือ สัปปุริสสะเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) สัทธัมมัสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) โยนิโสมนสิการ  
(การมนสิการโดยแยบคาย) และธัมมานุธัมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) ธรรมทั้ง ๔ 
ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อท าให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผล กล่าวคือ
การคบสัตบุรุษหรือการมีกัลยาณมิตรท าให้ได้รับค าแนะน าสั่งสอน (ธัมมัสสวนะ) เกิดศรัทธาที่มีเหตุผล
ถูกต้อง พร้อมกับคิดพิจารณาอย่างละเอียดแยบคายเป็นระบบหรือการโยนิโสมนสิการ ส่งผลให้มีปัญญา 
เห็นสภาวะทุกอย่างตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น  
 จะเห็นได้ว่า ไตรสิกขาเป็นการฝึกฝน อบรม พัฒนาตนเองให้เกิดความบรสิุทธ์ิหมดจดด้วย
ศีล สมาธิ และปัญญา โดยอาศัยการการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปตามล าดับข้ันตอนซึ่งสามารถสงเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างไตรสิกขา วิสุทธิ ๗ (ความบริสุทธ์ิ) และวิปัสสนาญาณ ได้ดังนี้ 
 (๑) อธิศีลสิกขา จัดอยู่ในศีลวิสุทธิ จะเจริญวิปัสสนาญาณด้วยขณิกสมาธิ 
 (๒) อธิจิตตสิกขา จัดอยู่ในจิตตวิสุทธิ จะเจริญวิปัสสนาญาณด้วยขณิกสมาธิ  
 (๓) อธิปัญญาสิกขา มี ๕ ระดับ ได้แก่ ทิฏฐิวิสุทธิ (นามรูปปริเฉทญาณ) กังขาวิตรณวิสุทธิ 
(ปัจจัยปริคหญาณ) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (สัมมสนญาณ และตรุณอุทยัพพยญาณ) ปฏิปทา
ญาณทัสสนวิสุทธิ (พลอุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตา
ญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ และอนุโลมญาณ) และญาณทัสสนวิสุทธิ (โคตรภูญาณ มัคคญาณ 
ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ)  

 ดังนั้น การศึกษาในระดับของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อการบรรลุธรรมนั้น
จะต้องอาศัยหลักธรรมที่เข้ามาเกื้อกูลและสนับสนุนนั่นก็คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยการฝึกอบรม
กรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้ผลของการปฏิบัติว่า   
มีความก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จถึงข้ันไหนน่ันก็น าไปเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจากหลักการ

                                                   
๑๖ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๓. 
๑๗ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๘/๓๑๖. 
๑๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๔/๔๖๓. 
๑๙ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๓. 
๒๐ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๒๑/๕๓๔. 
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ปฏิบัติในวิปัสสนาญาณ ๑๖ หรือโสฬสญาณ โดยอาศัยวิสุทธิ ๗ หรือที่เรียกว่ารถ ๗ ผลัด เป็นหนทาง
ทางน าไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานหรือการตรัสรู้ นั่นเอง  

๕. บทสรุป 
 ไตรสิกขาจึงถือว่า มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาในพระพุทธศาสนา เพราะ
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนที่ได้เข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อย่างแท้จริง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีความสงบ ร่มเย็น ไม่ว่าจะกายและใจก็ตาม ด้วยการ
เจริญกรรมฐานตามอริยมรรคมีองค์ ๘ พระองค์ทรงช้ีแนวทางเริ่มต้นจากศีลก่อนเป็นอันดับแรก เพราะศีล
เป็นตัวควบคุมไม่ให้คนล่วงละเมิดหรืองดเว้นการกระท าความช่ัว กระท าแต่ความดี และศีลยังเป็นฐานให้
จิตใจสะอาด สว่าง บริสุทธ์ิและสงบ ศีลที่บริสุทธ์ิจะช่วยท าให้จิตมีความสงบ เกิดสมาธิไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อจิต
เป็นสมาธิก็เกิดปัญญา ปัญญาจะเป็นตัวเข้าไปพิจารณารู้เห็นตามความจริงที่เกิดข้ึน เห็นไตรลักษณ์ 
ความไม่แน่นอน เกิดข้ึนแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ จิตก็เกิด
ปัญญาญาณในวิปัสสนาญาณ น าไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานในที่สุด 

๖. ข้อเสนอแนะ 
 การอธิบายหลักไตรสิกขากับการบรรลธุรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นสิง่ส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ศึกษาและพุทธศาสนิกชน ผู้วิจัยขอเสนอแนะการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี ้
 ๑) ข้อเสนอแนะทั่วไป ผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาหลักไตรสิกขากับการบรรลุ
ธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถน าไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาน้ันครอบคลุมทุกประเด็นในหลักการทั่ว ๆ ไป 
 ๒) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะศึกษาในเชิงลึกและน าไป
ประยุกต์ใช้กับผู้ปฏิบัติกรรมฐานในส านักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางโลก
และทางธรรม ตลอดจนยังช่วยตรวจสอบผลจากการศึกษาทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัติได้อีกด้วย 
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๒๑ 

 
ศึกษาวิเคราะหก์รรมในคัมภรีพ์ระพุทธศาสนา 

AN ANALYTICAL STUDY OF KAMMA IN BUDDHIST SCRIPTURES 

  นายเทวินทร์  เหล็งศักดิ์ดา 
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ ดร. 

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของกัมมนิทาน
สูตร ๒) เพื่อศึกษากรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของกรรม     
ที่ปรากฏในกัมมนิทานสูตร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัย พบว่า กัมมนิทานสูตร เป็น
พระสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๒๔ ข้อ ๑๗๔  หน้า ๓๑๖ โดยกัมมนิทานสูตร
เป็นพระสูตรล าดับที่ ๘ ของ ๑๐ พระสูตรของชาณุสโสณิวรรค เนื้อหาสาระที่ส าคัญจะกล่าวถึงเรื่องของ
กรรมเกิดข้ึนจากสาเหตุจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การกล่าวค าเท็จ การพูด
ส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ความโลภอยากได้ของคนอื่น ความพยาบาท และความเห็นผิดตาม
ท านองคลองธรรม สาเหตุมาจากกิเลส ๓ ประการ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ที่เป็นฝ่ายอกุศลกรรมเป็น
ต้นเหตุด้วยการกระท าทางไตรทวาร กรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีทั้งกุศลกรรามและอกุศลกรรมมีทั้ง
กรรมด าและกรรมขาว และในอรรถกถาได้แบ่งออกเป็น ๑๒ อย่าง สาเหตุของกรรมที่ปรากฏในกัมมนิทานสูตร
พบว่าเกิดข้ึนจากโลภะ โทสะและโมหะ  

ค าส าคัญ กรรม, คัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 

Abstract 
 This thesis entitled An Analytical Study of Kamma in Buddhist Scriptures 
has three objectives, 1) to study of the structure and issues of Kammanidãnasutta,   
2) to study of Kamma appearing in Buddhist Scriptures, and 3) to analytical study of 
the cause of Kamma appearing in Kammanidãnasutta. This is a qualitative research. 
The result of study found that. It found that Kammanidãnasutta is in the Añguttara 
Nikãya, Dasakanipãta Book of ten, and number 174. It is the number eight of the ten in the 
Jãnussonivagga, the main point is stated to the Kamma, and it is the cause of killing, 
stealing, sexual misconduct, false speech, malicious speech, harsh speech, gossip, 
covetousness, ill will, and wrong view. These are caused by the three defilements; 
                                                   

 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย. 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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the greed, hatred, and delusion which are the unwholesome course of action. 
Kamma in Buddhist Scriptures both good and bad action, dark and bright kamma. In 
Atthakã the kamma is devided into 12 kinds; it is the causes of Kamma in 
Kammanidãnasutta is the greed, hatred, and delusion.  

Keyword: Kamma, Buddhist Scriptures  

๑. บทน า 

 ความเป็นไปตามวิถีแห่งชีวิตของมนุษย์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นโดยมีตัณหาเป็นเครื่อง
ผูกมัดและท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏหาที่ก าหนดในเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่พบ ทั้งเสวยความทุกข์ 
สุขความเจ็บปวดและความพินาศในที่สุด ได้เพิ่มพูนในปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานนั้นเพราะกรรม
เป็นตัวก าหนดให้ต้องมีอันเป็นไปดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม”๑ เรื่องกรรมจึงมีความส าคัญและเกี่ยวเนื่องกับชีวิตต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย เป็นการ
เคลื่อนจากภพหนึ่งไปยังอีกภพหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่สัตว์บุคคลได้กระท ามาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นบุญ
หรือบาป ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้ที่รอบรู้ได้อย่างถูกต้องจึงได้กล่าวว่ากรรม
วาทีเป็นผู้กล่าวถึงเรื่องกรรม๒ ทรงได้แสดงหลักการว่าด้วยเหตุและผลของการกระท าที่เกิดข้ึนของสัตว์
ทั่งหลายที่เป็นเครื่องก าหนดให้เป็นไปต่าง ๆ นานาที่ปรากฏในภพนี้และภพหน้า ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุนี้ว่า เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลจงใจแล้วย่อมกระท ากรรมทางกาย 
ทางวาจาและทางใจ”๓ กรรมจึงเป็นตัวบ่งช้ีหรือจ าแนกบทบาทหน้าที่ให้เห็นถึงความแตกต่างของมนุษย์
ทั้งทางร่างกายและจิตใจตามความเลวหรือความประณีตของแต่ละคนที่เคยได้กระท าไว้ไม่เหมือนกัน  
เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้ง ซับซ้อนเกินกว่าวิสัยของผู้ไม่มีญาณอภิญญาที่จะ
หยั่งรู้ได้เพราะเป็นอจินไตย๔ 
 เรื่องของกรรมเป็นหลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่นับว่ามีอิทธิพลต่อวิถี    
การด าเนินชีวิตของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความเช่ือเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมจึงท าให้บคุคล
ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข โดยมีหลักเช่ือว่าถ้าบุคคลท ากรรมดีย่อมได้รับผลดีและตรงกันข้ามถ้า
ท ากรรมช่ัวย่อมได้รับผลช่ัวตอบแทนเช่นเดียวกัน ดังพระพุทธพจน์ว่า “ยาทิส  วปเต พีช  ตาทิส  ลภเต ผล  
กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก  บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ท ากรรมด ีย่อมไดผ้ลดี 
ผู้ท ากรรมช่ัว ย่อมได้ผลช่ัว”๕  

 กรรม คือ การกระท าของบุคคลที่แสดงออกทางกาย ทางวาจาและทางใจ การกระท าทั้ง
สามทางนี้ที่ส าคัญที่สดุ คือ ทางจิตใจเพราะการกระท าทางกายวาจาลว้นเกิดจากจิตใจเป็นผู้สั่งการทั้งสิ้น

                                                   
๑ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๖๖๐/๕๐๑. 
๒

 คณะสหายธรรม, กรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๐), 
หน้า ๑. 

๓ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๗/๑๒๒. 
๕ ส .ส. (บาลี) ๑๕/๓๓๓, ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๖/๓๗๔. 
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๒๓ 

 
และการสั่งการของจิตที่แสดงออกทางกายวาจาอาจจ าแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ กรรมดีกระท าแล้ว
ให้ผลดีไม่ร้อนใจในภายหลัง ส่วนกรรมช่ัวกระท าแล้วให้ผลช่ัว คือ ร้อนใจภายหลัง๖ บุคคลจะกระท าดี
หรือช่ัวนั้นย่อมมีสาเหตุมาจากจิตใจก่อนเสมอ หากไม่มีจิตเป็นผู้สั่งการหรือไม่มีเจตนาแล้ว ย่อมไม่มี
ผลแห่งกรรม ดังพระพุทธพจน์ว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ ส าเร็จแล้วด้วยใจ 
หากคนมีใจช่ัวก็จะพูดหรือท าช่ัวตามไปด้วยเพราะความช่ัวนั้นทุกข์ย่อมติดตามตนไปดุจล้อเกวียนที่
หมุนตามเท้าโคและตรัสอีกว่าหากบุคคลมีใจดีแล้วก็จะพูดหรือท าดีตามไปด้วยเพราะความดีนั้นสุขย่อม
ติดตามไปดุจเงาติดตามตัวฉะนั้น”๗   
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลมีระบบความเช่ือความศรัทธาที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่ง
ปัญญา ผู้ที่มีความเช่ือตามค าสอนในพระพุทธศาสนาสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุง่ถึงวิถีแห่งชีวิตอันเปน็ระบบแห่งการด าเนินชีวิตที่จงึท าให้พระพุทธศาสนา
แตกต่างจากศาสนาอื่นโดยเช่ือด้วยหลักเหตุผลในเรื่องของกรรมว่า เกิดข้ึนจากความเช่ือในเรื่องกรรม      
เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง (กัมมสัทธา) คือ เช่ือว่าเมื่อท าอะไรโดยมีเจตนาคือจงใจท าทั้งรู้
ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความช่ัวความดีมีข้ึนในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป    
การกระท าไม่ว่างเปล่าและเช่ือว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท า มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอน
คอยโชค เป็นต้น เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรม เช่ือว่าผลของกรรมมีจริง (วิปากสัทธา) คือเช่ือว่ากรรมที่ท า
แล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุ ผลดีจากกรรมดี ผลช่ัวเกิดจากกรรมช่ัว เช่ือความที่สัตว์มีกรรมเปน็ของ
ตนเช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน (กัมมัสสกตา
สัทธา) และเช่ือในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (ตถาคตโพธิสัทธา) คือ มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรง
เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ๘ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรมบัญญัติธรรมวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้น า
ทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธ์ิหลุด
พ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง จากหลักความศรัทธาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่องกรรมและให้ความส าคัญหลักกรรมว่าเป็นหลักธรรมใหญ่และ
ส าคัญทั้งนี้เพราะกรรมได้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์กรรมจึงเป็นหลกัธรรม
มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคม  บุคคลจะมีชีวิตที่เจริญข้ึนหรือเสื่อมลงมีทุกข์
หรือสุขนั้นมีผลมาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้นมิใช่การกระท าของผู้อื่นดังนั้นกรรมจึงเกิดจากการ
กระท าของตัวเราเอง มิใช่มีใครมาก าหนดการกระท าด ีเรียกว่ากรรมดี การกระท าช่ัว เรียกว่า กรรมช่ัว 
ในการกระท าทุกอย่างย่อมมีผล เรียกว่า วิบาก ที่บุคคลผู้กระท าจะต้องเป็นผู้รับ 
 กรรม มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายพระสูตร เช่น จูฬกัมมวิภังคสูตร มหากัมม    
วิภังคสูตร กัมมนิทานสูตร นิทานสูตร เป็นต้น  จากข้อความดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น ผู้เขียน     
มีความสนใจว่ากรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้าง เกิดข้ึนได้อย่างไร และกรรมที่

                                                   
๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕-๑๖/๒๘-๒๙. 
๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔. 
๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๗, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๔๐. 
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ปรากฏในกัมมนิทานสูตรนั้นมีสาเหตุเกิดข้ึนมาจากอะไร ผู้เขียนจึงได้ก าหนดประเด็นปัญหาดังกล่าว
เพื่อท าการศึกษาต่อไปดังนี้  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑) เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของกัมมนิทานสูตร 
 ๒) เพื่อศึกษากรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของกรรมที่ปรากฏในกัมมนิทานสูตร 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับกรรม หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และสาเหตุที่ท าให้เกิดกรรมที่ปรากฏ
ในกัมมนิทานสูตรข้ันปฐมภูมิจากพระไตรปิฎก คัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขั้นทุติยภูมิจากต ารา
วิชาการทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ และน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาเรียบเรียง เขียนบรรยายเชิงพรรณนา
ผลงานการวิจัยและน าเสนองานวิจัย 

๔. ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเรื่องกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ท าให้ได้พบประเด็นที่เกี่ยวกับกรรม
และสาเหตุแห่งการเกิดกรรมในกัมมนิทานสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดังนี้  
 ๔.๑) กัมมนิทานสูตร เป็นพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อังคุตตนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๒๔   
ข้อ ๑๗๔ หน้า ๓๑๖ โดยกัมมนิทานสูตร เป็นพระสูตรล าดับที่ ๘ ของ ๑๐ พระสูตรของชาณุสโสณิวรรค 
เนื้อหาสาระที่ส าคัญของกัมมนิทานสูตรที่กล่าวถึงเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลว่า กรรมนั้นเกิดข้ึนจาก
สาเหตุจากการกระท าที่มีสาเหตุมาจาก โลภะ โทสะ และโมหะ ที่เป็นฝ่ายอกุศลกรรมจึงเป็นต้นเหตุที่  
ท าให้เกิดกรรม๙   
 กรรม หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจหรือจงใจท าดีก็ตาม 
ช่ัวก็ตาม ตัวอย่างเช่น ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตายเป็นกรรม แต่ขุดบ่อน้ าไว้กินไว้ใช้แล้ว
สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรม ว่าโดยสาระแลว้กรรมก็คือเจตนาหรือเจตนานั้นเป็นกรรม การกระท าที่ดี 
เรียกว่า กรรมดี การกระท าช่ัว เรียกว่า กรรมช่ัว๑๐ กรรมที่บุคคลได้กระท าไปแล้วต่างก็มีทั้งกรรมดีและ
กรรมไม่ดี ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดี เราก็เรียกว่า กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมฝ่ายไม่ดี เราก็เรียกว่า อกุศลกรรม 
ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่บุคคลสามารถกระท าออกได้ ๓ ทาง คือ ทางกายที่เรียกว่า กายกรรม 
ทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม และทางใจ เรียกว่า มโนกรรม 
 กุศลกรรมหรือกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นทางแห่งกุศลกรรม มีมูลเหตุเกิดข้ึนได้ ๓ ทาง ได้แก่ 

                                                   
๙ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๔/๓๑๖. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด), ๒๕๕๑), หน้า ๔. 
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๒๕ 

 
 ๑) กายกรรม ความประพฤติดีงามทางกาย มี ๓ ประการ ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์หรือบีบค้ัน
เบียดเบียนสัตว์ (มนุษย์และสัตว์) การไม่ลักทรัพย์และการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และการไม่ประพฤติ
ผิดในลูกเมียของผู้อื่น  
 ๒) วจีกรรม ความประพฤติดีงามทางใจ มี ๔ ประการ ได้แก่ การไม่พูดโกหกหลอกลวง 
การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดค าหยาบคายด่าทอ และการไม่พูดเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์ผู้อื่น 
 ๓) มโนกรรม ความประพฤติดีงามทางใจ มี ๓ ประการ ได้แก่ การไม่คิดโลภอยากได้ของ
คนอื่น ไม่คิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายผู้อื่น และการมีจิตคิดเห็นถูกต้องตามท านองคลองธรรม๑๑ 
 อกุศลกรรม หรือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นทางแห่งอกุศลกรรม มี ๓ ทางเช่นเดียวกับ 
กุศลกรรมบถ ๑๐ แต่ตรงกันข้ามกัน การที่จะกระท ากรรมดีเพื่อละอกุศลกรรมได้นั้น บุคคลพึง
พิจารณาไตร่ตรองและลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญเป็นกุศลด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ได้แก่ 
การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา เป็นต้น๑๒  
 ผลที่ได้รับจากการบ าเพ็ญบุญกุศลในกิริยาทั้ง ๑๐ ประการ เป็นเหตุให้บุคคลนั้นมี
ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในภพปัจจุบัน หากตายไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่
กระท าในฝ่ายอกุศลกรรมผลที่ได้ในภพปัจจุบันก็จะพบกับความทุกข์กายและใจ ตายไปแล้วลงสู่
อบายภูมิ ๔ ได้แก่ อบาย ทุคติ วิบาต นรก กรรมทุกอย่างมีมูลเหตุมาจากกิเลสเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็น
กรรมดีหรือกรรมไม่ดี เพราะการจะกระท ากรรมได้นั้นเกิดข้ึนจากเจตนาจงใจในการกระท าทั้งสิ้น 
เจตนาก็เกิดข้ึนมาจากความเช่ือความศรัทธา บุคคลที่มีความเช่ือเรื่องกรรม ในพระพุทธศาสนามีหลัก
ค าสอนว่ามี ๔ อย่าง๑๓ ได้แก่  
 ๑) กัมมสัทธา เป็นความเช่ือในเรื่องของกรรม เช่ือการกระท า เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง เช่ือว่า
เมื่ออะไรโดยมีเจตนาหรือจงใจท าทั้งที่รู้ย่อมเป็นกรรมทั้งความดีและความช่ัวก็ตาม  
 ๒) วิปากสัทธา เป็นความเช่ือวิบากหรือผลกรรมทีจริง เช่ือว่ากรรมที่ท าแล้วจะต้องมีผล
อย่างแน่นอน และผลที่เกิดข้ึนน้ันจะต้องมีจากเหตุ ผลดีเกิดข้ึนจากกรรมดี ผลช่ัวเกิดข้ึนจากรรมช่ัว  
 ๓) กัมมัสสกตาสัทธา เป็นความเช่ือที่เช่ือว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตน เช่ือว่าแต่ละคน
เป็นเจ้าของกรรมนั้น ผู้กระท ากรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน        
บุคคลทุกคนย่อมมีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย 
กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ทั้งหลายให้ดีเลวต่างกัน 
 ๔) ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจองค์พระตถาคตว่าทรงเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระคุณ ๙ ประการ ตรัสสอนธรรมและทรงบัญญัติพระวินัยไว้เพื่อให้สาวก
ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างเพื่อความพ้นทุกข์และหลุดพ้น 
 จะเห็นได้ว่า กรรมย่อมเกิดข้ึนจากเจตนาที่แต่ละบุคคลได้กระท าลงไปจะต้องประกอบไป
ด้วยเหตุปัจจัยและผลที่เกิดข้ึนที่แต่ละบุคคลที่กระท าน้ันท าลงไปไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็

                                                   
๑๑ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๕-๔๗๖. 
๑๒ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๓. 
๑๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๐. 
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ตาม กรรมที่ปรากฏในกัมมนิทานสูตรนี้จะเป็นการบันทึกเรื่องราวของกรรมว่าเกิดข้ึนจากต้นเหตุแห่ง
กรรม คือ โลภะ โทสะ และโมหะ ที่จะอยู่ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นมูลเหตุทั้งสิ้น 
 ๔.๒) จากการศึกษากรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า กรรม หมายถึง การ
กระท าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจหรือจงใจท า ด๊ก็ตาม ช่ัวก็ตาม กรรมก็คือเจตนาหรือ
เจตนานั่นเองเป็นกรรม การกระท าที่ดี เรียกว่า กรรมดี การกระท าช่ัว เรียกว่า กรรมช่ัว กรรมโดยทั่วไป
แบ่งตามมูลเหตุได้ ๒ ประเภท คือ อกุศลกรรม และ กุศลกรรม ที่เรียกว่า อกุศลมูลและกุศลมูล คือ 
รากเหง้าแห่งกรรมหรือการกระท า ถ้าเป็นอกุศลมูล (รากเหง้าแห่งกรรมช่ัว) มี ๓ อย่าง ได้แก่ โลภะ 
โทสะ และโมโห ถ้าเป็นกุศลมูล (รากเหง้าแห่งกรรมดี) มี ๓ อย่าง ได้แก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ๑๔ 

 กรรม มีหลายประเภทแล้วแต่เหตุปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑) กรรม แบ่งตามทางแห่งการกระท า (กรรมบถ) ได้ ๓ ทาง คือ กายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ทั้ง ๓ ทางนี้ มีองค์ประกอบ ๑๐ อย่าง ที่เรียกว่า กรรมบถ ๑๐ (มีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล
อย่างละ ๑๐) ซึ่งประกอบด้วย 
  (๑) ถ้าเป็นกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ กายกรรม ๓ ได้แก่ เว้นจากการ   
ฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม วจีกรรม ๔ ได้แก่ เว้นจากการ   
พูดเท็จ เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และเว้นจากการพูดส่อเสียด มโนกรรม ๓ 
ได้แก่ ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น ความไม่คิดพยาบาท และความเห็นชอบ 
  (๒) ถ้าเป็นกรรมช่ัว เรียกว่า อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ กายกรรม ๓ ได้แก่ การฆ่าสัตว์         
ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในกาม วจีกรรม ๔ ได้แก่ การพูดเท็จ พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ และ        
พูดส่อเสียด มโนกรรม ๓ ได้แก่ เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น จิตคิดพยาบาท และเห็นผิดคลองธรรม 

 ๒) กรรม แบ่งตามหลักเกณฑ์การให้ผล  
  (๑) แบ่งตามยุคที่ปรากฏในพระไตรปฎิก ได้แก่ กรรมด า มีวิบากด า กรรมขาว มีวิบากขาว 
กรมทั้งด าและขาว มีวิบากทั้งด าและขาว และกรรมทั้งไม่ด าและไม่ขาว มีวิบากทั้งไม่ด าและไม่ขาว๑๕ 
  (๒) แบ่งตามยุคหลังจากทีพ่ระพุทธเจา้ทรงดับขันธปรินิพพานแลว้ พระอรรถกถาจารย์ 
ได้น ามาเรียบเรียงใหม่ มี ๑๒ อย่าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ หมวด ๆ ละ ๔ ชนิด๑๖ ได้แก่  
  - หมวดที่ ๑ แบ่งตามหน้าที่ (กิจจจตุกกะ) มี ๔ ชนิด ได้แก่ ชนกกรรม อุปัตถัมภกกรรม 
อุปปีฬกกรรม และอุปฆาตกรรม  
  - หมวดที่ ๒ แบ่งตามล าดับการให้ผลความรุนแรง (ปากทานปริยายจตุกกะ) มี ๔ ชนิด 
ได้แก่ ครุกรรม อาจิณณกรรมหรือพหุลกรรม อาสันนกรรม และกตัตตากรรมหรือกัตตตาวาปนกรรม 
  - หมวดที่ ๓ แบ่งตามกาลเวลาที่ให้ผล (ปากกาลจตุกกะ) มี ๔ ชนิด ได้แก่ ทิฏฐธรรม-
เวทนียกรรม อุปัชชเวทนียกรรม อปราปรเวทนียกรรม และอโหสิกรรม  

                                                   
๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔. 
๑๕ องฺ.ทุก.อ. (ไทย) ๒/๒๓๒/๖๐๗. 
๑๖ พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), กรรมทีปนี เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๔๕), 

หน้า ๒๔.  
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๒๗ 

 
 กรรม มีบทบาทและหน้าที่ ๔ ประการ ได้แก่  
 ๑) มีกรรมเป็นของตน คือ เราเป็นเจ้าของกรรม ทรัพย์สมบัติเป็นของภายนอก หามาแล้ว
ใช่เพียงในภพนี้ชาตินี้ เมื่อตายแล้วทรัพย์สมบัติก็ตกเป็นของลูกหลานต่อไป แต่กรรมที่เราจะต้องน า
ติดตัวไป คือ กรรมดีและกรรมช่ัวที่เราท าเท่านั้น กรรมที่เราท านั้นจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ไม่มีใคร
จะมารับผลของกรรมที่เรากระท าแทนเราไปได้เลย 
 ๒) มีกรรมเป็นแดนเกดิ คือ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรอืกรรมช่ัวก็ตาม กรรมนี้จะเป็นตัวน าไป
ให้เราเกิดในภพภูมิใหม่ ถ้าท ากรรมดีก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ถ้าท ากรรมช่ัวก็จะไปเกิดในสุคติ
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก จึงกล่าวได้ว่า กรรมเป็นแดนเกิดของเราในภพใหม่ชาติใหม่ 
 ๓) มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุพี่น้อง คือ กรรมที่เรากระท าน้ันจะเป็นกรรมดีก็ตาม กรรมช่ัวก็ตาม 
จะคอยติดตามเราไปตลอด เมื่อพี่น้องพ่อแม่ที่เกิดร่วมกันมาจะติดตามเราไปไม่ได้ทุกภพทุกชาติ      
แต่กรรมที่เราท าน้ันจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกรรมกันไป  
 ๔) มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย คือ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตาม กรรมนี้จะเป็นตัวที่พึ่ง ให้
เราอยู่สุขสบายหรือเสวยทุกขเวทนาอย่างไร ตัวกรรมนี้จะเป็นสิ่งที่เราพึ่งอาศัยได้ในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไป๑๗ 
  กรรมมีสาเหตุและต้นก าเนิดเกิดข้ึนมาจากอกุศลมูลและกุศลมูล กรรมเมื่อกระท าแล้ว
ย่อมให้ผลของกรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิบาก กรรมที่มนุษย์กระท านั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรื
อกรรมช่ัวก็ตาม ผู้กระท าน้ันจะต้องได้รับอย่างแน่นอน ข้ึนอยู่กับว่าจิตดวงสุดท้ายจะน าไปปฏิสนธิจิต
อย่างไร ชนกกรรมจะน าไปเกิดเป็นอะไร ตามผลของอาสันนกรรม ถ้าไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ดีไป 
แต่ถ้าไปเกิดในอบายภูมิก็น่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกอย่าง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนให้
เราท าแต่กรรมดี ละเว้นกรรมช่ัว ใครจะหนีผลกรรมที่กระท าไว้ไม่ได้ แม้แต่พระองค์ยังหนีผลกรรมที่
พระองค์ได้กระท าไว้ตั้งแต่อดีตไม่ได้เลย นอกจากเสียจากผู้ที่ต้องหลีกหนีกรรมได้ด้วยการเจริญ
กรรมฐานจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะหมดกรรม ผลของกรรมเกิดจากก าลังของกรรม การให้ผล
ของกรรมอื่นและความสมบูรณ์ขององค์ ๔ (สมบัติ ๔ วิบัติ ๔)๑๘  
 ๔.๓) จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของกรรมมราปรากฏในกัมมนิทานสูตร พบว่า     
กัมมนิทานสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วย ต้นเหตุแห่งอกุศลกรรม ซึ่งต้นเหตุแห่งกรรมนั่นก็คือการ      
ล่วงละเมิดในไตรทวาร คือ กายกรรม ๓ ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกาม 
วจีกรรม ๔ คือ การพูดปด พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ และมโนกรรม ๓ คือ อภิชฌา 
พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ การล่วงละเมิดนี้เกิดข้ึนทางไตรทวารนี้เป็นอกุศลกรรม ที่ประกอบด้วยโลภะ 
(ความอยาก) โดยมีโทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลงที่ไม่รู้จริง) เป็นองค์ประกอบและ       
เป็นต้นเหตุที่มนุษย์หลงท ากรรมช่ัว๑๙ ผลจากการกระท าความนี้เองจึงเป็นผลให้คนเราได้รับผลของ
กรรมไปทางอบายภูมิ  

                                                   
๑๗ ดูรายละเอียดใน วศิน อินทสระ, หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด, พิมพ์ครั้งที่ ๒๔, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๓), หน้า ๕๒-๕๔. 
 ๑๘

 ดูรายละเอียดใน วัชระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร: 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามลดา, ๒๕๕๖), หน้า ๓๑๑-๓๑๗. 

๑๙ องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/๑๗๔/๕๒๔. 
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 เมื่อวิเคราะห์กรรมกับการด าเนินชีวิตแล้ว พบว่า กรรมหลัก ๆ ที่ส าคัญที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนานั้นเกิดจากความเช่ือเรื่องบุญบาป กรรมกับความเช่ือที่เป็นมงคลในมงคล ๓๘ 
ประการ กรรมกับความประสงค์ในผลส าเร็จด้วยหลักธรรมในอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ) 
วิริยะ (ความเพียรพยายาม) จิตตะ (ความตั้งมั่นแห่งจิต) และวิมังสา (ความพิจารณาไตร่ตรอง) กรรม
กับการบรรลุธรรมโดยอาศัยหลักธรรมในโพธิปักขิยธรรม และกรรมกับการด าเนินชีวิตด้วยหลักธรรมที่
เป็นประโยชน์จากการที่ได้ศึกษาในเรื่องของกรรมและผลของกรรม สาเหตุของกรรมในกัมมนิทานสตูร
พบว่ามีสาเหตุ ๓ สาเหตุ ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ 

๕. บทสรุป 
 กรรม เกิดข้ึนจากการกระท าด้วยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หรือกรรมไม่ดี 
อกุศลกรรม) ก็ตาม ในทางพระพุทธศาสนาสอนใหเ้ช่ือเรือ่งของกรรม ถ้าท ากรรมดีหลังจากตายไปแล้ว
จะไปสู่โลกสวรรค์ ถ้าท ากรรมช่ัวจะลงสู่อบายภูมิ ค าสอนเหล่าน้ีผู้ที่เช่ือและศรัทธาในเรื่องกรรมจึงจะ
เห็นผล สาเหตุของกรรมในกัมมนิทานสูตรพบว่ามีสาเหตุ ๓ สาเหตุ ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หากบุคคล
ต้องการจะให้กรรมสิน้ไปนั้นจะต้องกระท าให้ตัวโลภะ โทสะและโมหะให้สิน้ไปเสียก่อน กรรมนี้ยังช่วย
ให้คนเราได้ส านึกถึงผลของการกระท ากรรมนั้นได้อีกด้วย การกระท ากรรมย่อมยังผลใหไ้ปในทางที่ดีก็
ได้ ในทางที่ไม่ดีก็ได้เช่นกัน ฉะนั้น โลภะจึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดกรรม โดยมีโทสะและโมหะเป็น
ตัวสนับสนุนหรือท าให้มีการเกิดร่วมกันของการกระท ากรรมนั้น ๆ ซึ่งปัจจัยในการส่งผลให้เกิดกรรม
ได้ทั้งในทางดีและทางไม่ดีเกิดข้ึนจากสมบัติ ๔ และวิบัติ ๔ 

๖. ข้อเสนอแนะ 

 การอธิบายการศึกษาวิเคราะห์เรื่องกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เป็นสิ่งส าคัญเพราะว่า
กรรมและต้นเหตุแห่งกรรม สามารถน าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อีกด้วย ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑) ข้อเสนอแนะทั่วไป ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับกรรม
และต้นเหตุแห่งกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในกัมนิทานสูตรเท่านั้น ควรจะมีการศึกษา
เชิงปริมาณเพื่อน ามาเปรียบเทียบหลักการของกรรมในช้ันสูงต่อไป 
  ๒) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า เรื่องกรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้
ควรจะได้การศึกษาในรายละเอียดที่ปรากฏในฎีกาและอนุฎีกาเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนนอกเหนือจาก
เนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา แล้วน าประเด็นนั้นมาวิเคราะห์ว่ามีแนวทางที่จะ
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างไร   
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การศึกษาความส าคญัของกัลยาณมิตร 
A STUDY OF THE IMPORTANCE OF KALYÃNAMITTA  

  นางสาววัชวัลย์ ครุฑไชยันต์ 
พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ดร. 

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาในกัลยาณ-
มิตตสูตร ๒) เพื่อศึกษาหลักกัลยาณมิตตตาในคัมภีร์พุทธศาสนา ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของ
กัลยาณมิตร การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัย พบว่า กัลยาณมิตตสูตร จัดอยู่ในพระ
สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ คือ คัมภีร์สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ซึ่งเป็นสูตรที่จัดอยู่ในสุริยเปยยาลวรรคว่า
ด้วยสุริยเปยยาล โดยกัลยาณมิตตสูตร เป็นพระสตูรแรกของสรุิยเปยยาลวรรคที่ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดี 
มีเนื้อหาเรื่องราวที่กล่าวถึงการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ การมีกัลยาณมิตร การคบมิตร การคบเพื่อน 
เพื่อประโยชน์ความเจริญรุ่งเรอืงใหก้ับตนเอง เพื่อให้เกิดศีล สมาธิและปัญญาในการพัฒนาชีวิตตนเองให้
พ้นทุกข์ โดยมีหลักธรรมที่เกื้อกูลและสนับสนุนกัลยาณมิตร ได้แก่ ทิศ ๖ มิตรแท้ มิตรเทียม อบายมุข 
กรรมกิเลส และการไม่ท ากรรมช่ัว หลักธรรมที่เกื้อกูลต่อกัลยาณมิตร ได้แก่ ปฏิสันถาร ๒ จักรธรรม ๔ 
สัมปทา ๔ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ และสัปปุริสธรรม ๗   

ค าส าคัญ ความส าคัญ, กัลยาณมิตร 

Abstract 
 This thesis entitled has three objectives, 1) to study of the structure and 
contents of the Kalyãnamitta Sutta, 2) to study of the principles appeared in the 
Kalyãnamitta , 3) to critical study of the importance of the Kalyãnamitta.. This is a 
qualitative research. The result of study found that that the Kalyãnamitta Sutta is 
classified in the Volume 19 of Suttantanta Pitaka, Samyuttanikãya-Mahãvagga, this 
sutta is in the Suriyapeyyãla-vagga which mentioned the discourses based on the 
sun. The Kalyãnamitta Sutta is the first sutta in this vagga, which mentioned to the 
good friends. This issue is stated the practice of the Noble Eightfold Path, having the 
good friends, the association with friends, to make benefit to oneself, to be morality, 
concentration, and wisdom in the development of his life free from the suffering. 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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The supportive principles of the Kalyãnamitta are the six directions, the true friend, 
the false friend, the cause of ruin, the action causing impurity, and not to do any evil. 
The principles supporting to the Kalyãnamitta are the Two Hospitalities, the Four 
Virtues Wheeling one to prosperity, the Four Accomplishments, the Four Sublime 
states of mind, the Four Virtues for a good householder life, the Four Bases of social 
solidarity, the Six Directions, the Six States of conciliation, the Seven Qualities of a 
good man.  

Keyword: The importance, Kalyãnamitta 

๑. บทน า 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลก พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ      
ที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๔ ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เพื่อความหลุดพ้นจาก 
สังสารทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ซึ่งจุดหมายสูงสุดแห่งการประพฤติปฏิบัติ
ธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการซึ่งเป็นยอดแห่งธรรม เป็นยอด
แห่งการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าอริยสัจ ๔ ประการ คือ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เมื่อตรัสรู้
แล้วพระพุทธองค์ก็ได้น าหลักธรรมนั้นมาสั่งสอนและเผยแผ่ให้สาวกของพระองค์ให้รู้แจ้ งเห็นจริง
ตามที่พระองค์ทรงได้ค้นพบ พระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรต่อพุทธศาสนิกชนของพระองค์และสัตว์โลก
ทั้งหลายเฉกเช่นเดียวกับครูเป็นมิตรกับศิษย์ หรือบิดามารดาเป็นกัลยาณมิตรกับบุตร 

อริยมรรค หรือบางทีเรียกมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐ ทางด าเนินของอริยะที่
น าไปสู่ญาณอันให้ส าเร็จความเป็นพระอริยะ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น๑ เป็นธรรม ๘ 
ประการที่น าให้พระอริยะสู่มรรค ผล นิพพาน พระผู้มีพระภาคทรงตรัสเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ ไว้ใน 
คัมภีร์สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค กัลยาณมิตตสูตร ว่าด้วยกัลยาณมิตร ว่า  
  ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์ก าลังจะอุทัยย่อมมีแสงอรุณข้ึนมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด  
กัลยาณมิตตตา ก็เป็นตัวน า เป็นบุพนิมิต เพื่อความเกิดข้ึนแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันน้ัน ภิกษุผู้มี
กัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท าอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก ภิกษุผู้มี
กัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท าอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มากอย่างไร คือเจริญสัมมาทิฏฐิ. . .
สัมมาสมาธิอันเปน็ธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ เป็นที่สุด๒  การได้คบกับกัลยาณมิตร จะท าให้
มรรคมีองค์ ๘ บริบูรณ์ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑) เพื่อศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาในกัลยาณมิตตสูตร 

                                                   
๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๕๑๗. 
๒ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๕๖/๔๕-๔๖. 
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 ๒) เพื่อศึกษาหลักกัลยาณมิตตตาในคัมภีร์พุทธศาสนา  
    ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของกัลยาณมิตร 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าคัญของกัลยาณมิตร โดยค้นคว้าข้อมูลขั้นปฐมภูมิจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ จากต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
เรียบเรียง เขียนบรรยายเชิงพรรณนา แล้วน าเสนอผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
๔. ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเรื่องความส าคัญของกัลยาณมิตร ท าให้ได้พบประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  

  ๑) โครงสร้างและเนื้อหาในกัลยาณมิตตสูตรจัดอยู่ในพระสุตตันตปิฎก เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วย
พระสูตร ซึ่งเป็นการประมวลพุทธพจน์ในหมวดพระสูตรที่ประกอบด้วยพระธรรมเทศนาและธรรม
บรรยายต่าง ๆ  ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงตรัสแก่สาวกที่มีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ 
คือ คัมภีร์สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค จัดเป็นเลม่ที่ ๕ เป็นเล่มสุดทา้ยของสังยุตตนิกาย และเป็นพระสูตร
ที่จัดอยู่ในสุริยเปยยาลวรรค หมวดที่ว่าด้วยสุริยเปยยาลซึ่งหมายถึงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์     
ที่พระธรรมสังคตีกาจารย์จัดไว้โดยย่อในรูปของเปยยาลโดยกัลยาณมิตตสูตรเป็นพระสูตรแรกของ     
สุริยเปยยาลวรรคที่ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดี๓   

  ดังปรากฏใน สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ครั้งหนึ่ง พระอานนท์เถระเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 
และกราบทูลท านองแสดงความเห็นว่า ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีนั้น เป็นครึ่งหนึ่งของ
พรหมจรรย์ พระองค์ตรัสบอกพระอานนท์เถระว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น แท้จริงความเป็นผู้มีมิตรดี       
มีสหายดี มีเพื่อนดี ถือเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว๔ เรื่องในท านองนี้พระสารีบุตรก็ได้กราบทูลพระ
ผู้มีพระภาคเช่นกัน และพระองค์ตรัสรบัรองว่า ถูกต้องความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายด ีมีเพื่อนดี  ถือเป็น
พรหมจรรย์ทั้งหมด เพราะสามารถท าให้อริยมรรคมีองค์ ๘ เจริญได้มาก๕ 

  กัลยาณมิตตสูตร มีเนื้อหาเรื่องราวที่กล่าวถึงการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบการเจริญอริยมรรค
มีองค์ ๘ ที่เป็นหลักธรรมอันประเสริฐน าไปสู่ความเป็นอริยะกับดวงอาทิตย์ก าลังจะข้ึน ย่อมจะเห็นแสง
อรุณข้ึนมาก่อน เช่นเดียวกับกัลยาณมิตรหรือความเป็นผู้มีมิตรดีย่อมเปน็ตัวน าที่ท าให้อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ได้แก่  

  (๑) สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) เป็นการเห็นชอบด้วยการก าหนดรู้ในทุกข์ คือ ขันธ์ ๕ 
รู้ในทุกข์สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ คือ ตัณหา ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ รู้ในทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ คือ 

                                                   
๓ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๘๔/๕๕. 
๔ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๒/๒-๓. 
๕ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๓/๔-๕. 
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ทางแห่งนิพพาน และรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยอริยมรรค      
มีองค์ ๘ นั่นเอง               

  (๒) สัมมาสังกัปปะ (ความด าริชอบ) เป็นการด าริอยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา คือ 
สามารถยกจิตข้ึนสู่มหากุศลและสามารถยกจิตให้ตั้งอยู่กับสติปัฏฐานทั้ง ๔ ด้วยการด าริในการออก
จากกาม เป็นการด าริในการกระท าทางกายว่าจะไม่ให้บาปอกุศลคือประพฤติช่ัวต่าง ๆ มีการฆ่าสัตว์ 
ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในกาม เป็นต้น        

  (๓) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) เป็นการเจรจาชอบ หรือวาจาชอบด้วยการกล่าวด้วย 
ค าพูดที่ถูก (ถูกธรรม ถูกวินัย) พูดไปเท่าไรก็ไม่มีความเสียหายมีแต่ดีฝ่ายเดียว ถึงจะไม่พูดแต่เว้นจากวจี
ทุจริตเพื่อหมายเอาวิรัติเจตสิก     

  (๔) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) เป็นการท างานที่ชอบ ซึ่งในที่นี้หมายความว่า เป็น
การกระท าที่เว้นจากความประพฤติช่ัวทางกายทุจริต ๓ อยา่ง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ และประพฤติผิด
ในกามเพื่อหมายเอาสมุจเฉทวิรัติ (งดเว้นโดยเด็ดขาด)      

  (๕) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) เป็นการเลี้ยงชีวิตชอบ ซึ่งในที่นี้เป็นการเว้นจากเลี้ยง
ชีวิตโดยท างที่ผิดทางกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔ เช่น โกงเขา หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับ ขู่เข็ญ 
ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น การประพฤติในทางสัมมาอาชีวะนี้จะเป็นการเลี้ยงชีวิต อยู่ด้วย
สัมมาอาชีวะคือหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตชน เป็นต้น   

    (๖) สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) หมายถึง เป็นความเพียรชอบ กล่าวคือเพียรในที่ ๔ 
สถาน ได้แก่ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน และรักขนาปธาน ยังหมายความว่า ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานอยา่งจริงจังเพื่อให้หลุดพ้นไปจากกิเลสและกองทุกข์โดยเร็วพลัน   

    (๗) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) เป็นการระลึกชอบในสติปัฏฐาน ๔ ระลึกอยู่กับกาย 
เวทนา จิต และธรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๓ คือ (๑) อาตาปี มีความเพียรเจริญวิปัสสนาภาวนาจน
สามารถเผากิเลสให้เร่าร้อนและให้ไหม้ คือให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดาน (๒) สมฺปชาโน มีสัมปชัญญะ
คือก าหนดรู้ รูปนามอยู่ทุกขณะ (๓) สติมา มีสติระลึกอยู่กับกาย เวทนา จิต และธรรมเป็นประจ า 

      (๘) สัมมาสมาธิ (ตั้งใจชอบ) เป็นการตั้งใจของจิตในการเข้าไประลึกรู้ในทางที่ชอบ คือ 
สมาธิที่เจริญตามแนวทางของฌาน ๔ และยังหมายความว่า มีใจจดจ่ออยู่กับรูป นาม และศีล สมาธิ 
ปัญญา จนกระทั่งถึงมรรค มีโสดาปัตติมรรคญาณ๖ เป็นต้น     

 นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอื่นที่ช่วยสนับสนุนให้กัลยาณมิตรเจริญงอกงามโดยต้องอาศัย
หลัก ๔ ประการ๗ ได้แก่   

                                                   
๖ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ) รจนา, วิปัสสนากรรมฐาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐๒๕. 
๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๔. 



๓๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

     (๑) วิเวก แปลว่า ความสงบ คือ สงบจากกิเลส มีอยู่ ๕ อย่าง คือ วิกขัมภนนิโรธ 
สงบจากกิเลสด้วยการข่มไว้ ตทังคนิโรธ สงบจากกิเลสด้วยองค์ของกรรมฐาน สมุจเฉทวิวเก สงบจาก 
กิเลสโดยเด็ดขาดด้วยมรรคญาณ ปฏิปัสสัทธินิโรธ สงบจากกิเลสโดยอาศัยผลญาณ และนิสสรณนิโรธ 
สงบจากกิเลสโดยถึงพระนิพพาน      

   (๒) วิราคะ แปลว่า ส ารอกกิเลส มี ๕ อยา่ง คือ วิกขัมภนวิราคะ ส ารอกกิเลสด้วย การ
ข่มไว้ ตทังควิราคะ ส ารอกกิเลสด้วยองค์ของกรรมฐานน้ันๆ สมุจเฉทวิราคะ ส ารอกกิเลสโดยเด็ดขาด
ด้วยมรรคญาณ ปฏิปัสสัทธิวิราคะ ส ารอกกิเลสโดยผลญาณ และนิสสรณวิราคะ ส ารอกกิเลส โดยถึง   
พระนิพพาน         

   (๓) นิโรธ แปลว่า ดับกิเลส มี ๕ อย่าง คือ วิกขัมภนนิโรธ ดับกิเลสด้วยการข่มไว้ 
ตทังคนิโรธ ดับกิเลสด้วยองค์ของกรรมฐาน สมุจเฉทนิโรธ ดับกิเลสได้โดยเด็ดขาดด้วยมรรคญาณ 
ปฏิปัสสัทธินิโรธ ดับกิเลสด้วยอาศัยผลญาณ และนิสสรณนิโรธ ดับกิเลสโดยนิพพาน    

       (๔) โวสฺสคฺคปริณามี  แปลว่า น้อมไปสู่การละกิเลส มี ๕ อย่าง คือ วิกขัมภนโวส
สัคคะ ละกิเลสด้วยการข่มไว้ ตทังคโวสสัคคะละกิเลสด้วยองค์ของกรรมฐาน สมุจเฉทโวสสัคคะละกิเลสด้วย 
มรรค ปฏิปัสสัทธิโวสสัคคะละกิเลสด้วยผลและนิสสรณโวสสัคคะละกิเลสโดยนิพพาน     

 ๒) จากการศึกษาหลักกัลยาณมิตตตาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า กัลยาณมิตรหรือ
กัลยาณมิตตตา แปลตามศัพท์ว่า มิตรที่ดี (กลฺยาณ + มิตฺต) ความมีกัลยาณมิตร (กลฺยาณ + มิตฺตตฺตา) 
ซึ่งหมายถึง มีผู้แนะน าสั่งสอน  ที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหาและบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี ความรู้จักเลือก
เสวนาบุคคล หรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถซึ่งจะช่วยแวดล้อมสนับสนุน
และยังพบว่าประเภทของกัลยาณมิตรมี ๒ ประเภทคือ ๑.มิตรเทียม ๒.มิตรแท้ จ าแนกเป็น ๔ 
ประเภท คือ ๑) มิตรมีอุปการะ ๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๓) มิตรแนะน าประโยชน์ ๔) มิตรมีความรัก
ใคร่ จากการศึกษาหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อกัลยาณมิตรพบว่า มี ๒ หลักธรรมคือ  ๑.อริยมรรคมีองค์ ๘  
๒. กัลยาณธรรมที่เกิดข้ึนจากกัลยาณมิตร  อริยมรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย ๑) สัมมาทิฐิ (ความ
เห็นชอบ) ๒) สัมมาสังกัปปะ (ความด าริชอบ) ๓) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) ๔) สัมมากัมมันตะ (การงาน
ชอบ) ๕) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ๖) สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) ๗) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) ๘) 
สัมมาสมาธิ (ตั้งใจชอบ) มีหลักธรรมที่ช่วยสนับสนุนให้อริยมรรคมีองค์ ๘ เจริญได้โดยหลัก ๔ ประการ
ได้แก่  ๑) วิเวก แปลว่า ความสงบ ๒) วิราคะ แปลว่า ส ารอกกิเลส ๓) นิโรธ แปลว่า ดับกิเลส ๔) โวส
สคัคปริณามี แปลว่า น้อมไปสู่การละกิเลส  กัลยาณมิตรธรรม เป็นคุณสมบัติพิเศษจ าเพาะส าหรับการ
ท าหน้าที่มิตรมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) ปิโย (น่ารัก) ๒) ครุ (ที่น่าเคารพ) ๓) ภาวนีโย (น่ายกย่อง) ๔) วัตตา 
(รู้จักพูดให้ได้ผล) ๕) วจนักขโม (อดทนต่อถ้อยค า) ๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา (แถลงเรื่องล้ าลึกได้) และ
๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย (ไม่ชักน าไปอฐาน) 

 นอกจากหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อกัลยาณมิตรที่ปรากฏในกัลยาณมิตตสูตรแล้ว ผู้วิจัยยังพบ
หลักธรรมที่เกื้อกูลและสนับสนุนกัลยาณมิตรที่ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ อีกหลายหลักธรรม ได้แก่ 
ปฏิสันถาร ๒   จักรธรรม ๔   สัมปทา ๔ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔   สังคหวัตถุ ๔  ทิศ ๖     
สาราณียธรรม ๖ และสัปปุริสธรรม ๗  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๕ 

 

 

 ปฏิสันถาร ๒ คือ ปฏิสันถาร โดยการปฏิบัติตามวิธีรับแขก มี ๒ อย่าง คือ ๑) อามิส
ปฏิสันถาร  ๒) ธรรมปฏิสันถาร 
 จักรธรรม ๔ หมายถึงธรรมน าชีวิตประกอบด้วย ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ  ๒) สัปปุริสูปัสสยะ 
๓) อัตตสัมมาปณิธิ  ๔) ปุพเพกตปุญญตา  
 สัมปทา ๔ ประกอบด้วย ๑) สีลสัมปทา ๒) ฉันทสัมปทา  ๓) อัตตสัมปทา ๔) อัปปมาท
สัมปทา 
 พรหมวิหาร ๔ หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐ มี ๔ ประการ คือ ๑) เมตตา   
๒) กรุณา  ๓) มุทิตา   ๔) อุเบกขา 
 ฆราวาสธรรม ๔ หมายถึง หลักธรรมที่ผู้ครองเรือนควรปฏิบัติ มี ๔ ประการคือ ๑) สัจจะ 
๒) ทมะ  ๓) ขันติ  ๔) จาคะ 
 สังคหวัตถุ ๔  หมายถึง ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวใจกันไว้ มี ๔ อย่าง คือ    
๑) ทาน  ๒) ปิยวาจา  ๓) อัตถจริยา ๔) สมานัตตตา  
 ทิศ ๖ หมายถึง บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัว
จัดเป็น ๖ ทิศ ได้แก่ ๑) ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า) ๒) ทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา) ๓) ปัจฉิมทิศ (ทิศ
เบื้องหลัง) ๔) อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย) ๕) เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง)  ๖) อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน) 
  สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน มี ๖ ประการ คือ ๑) ท า
อะไรก็ท าด้วยความเมตตาธรรมต่อกัน ๒) พูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน ๓) คิดอะไรก็คิดด้วย
เมตตาธรรมต่อกัน   ๔) แบ่งปันสิ่งที่ตนได้มาโดยชอบให้แก่กัน  ๕) มีศีลมีความประพฤติเสมอกัน     
๖) มีความคิดเห็นเสมอกัน 
 สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ มีคุณสมบัติของความเป็นคนที่สมบูรณ์เรียกว่า 
“สัตบุรุษ”มี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) ธัมมัญญู (ผู้รู้จักเหตุ) ๒) อัตถัญญู (ผู้รู้จักผล) ๓) อัตตัญญู (ผู้รู้จัก
ตน) ๔) มัตตัญญู (ผู้รู้จักประมาณ) ๕) กาลัญญู (ผู้รู้จักเวลา) ๖) ปริสัญญู (ผู้รู้จักชุมชน) ๗) ปุคคลัญญู 
(ผู้รู้จักบุคคล) 
  หลักธรรมที่เกื้อกูลต่อกัลยาณมิตรทั้ง ๙ ประการนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน
แก่กันและกัน เกิดข้ึนแก่มิตรได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน เพราะหลักธรรมดังกล่าวเป็นหลักธรรมที่ช่วย  
ท าให้เป็นคนดี ถ้าได้คบมิตรที่ดีก็จะท าให้ได้มิตรที่ดีตลอดไป หลักธรรมที่กล่าวมาแล้วยังช่วยให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง ผู้อื่นและสังคมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        
การปกครองและการศึกษา ผู้ที่มีกัลยาณมิตรที่ได้ย่อมจะน าความสุขและความเจริญมาสู่ตนเองและผู้อื่น  

 ๓) จากการศึกษาความส าคัญของกัลยาณมิตร พบว่า มี ๓ ประการ คือ ๑) กัลยาณมิตรใน
ฐานะที่เป็นนิมิตแห่งอริยมรรค   ๒) กัลยาณมิตรในฐานะท าให้อริยมรรคบริบูรณ์  ๓) กัลยาณมิตรใน
ฐานะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์  
 ความส าคัญของมิตรมีอุปการะ  ๔ ลักษณะ ไดแ้ก่ (๑) ป้องกันมิตรผู้ประมาท คือ เมื่อมิตร
มีอุปการะ เห็นเพื่อนตั้งอยูใ่นความประมาทก็ช่วยช้ีแนะประโยชน์และโทษของความประมาทให้เพื่อน
เกิดสัมมาทิฏฐิ๘  (๒) ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วคือ มิตรแท้ย่อมป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติ
                                                   

๘ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๒๖๑/๑๔๒. 



๓๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ของเพื่อน มิตรประเภทนี้ ช่ือว่า รักษาศีล ๕ ข้อที่ ๒ ที่ว่า การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้  
ในขณะเดียวกัน ก็ช่ือว่าได้ประพฤติธรรมข้อกุศลมูล คือ ความไม่คิดละโมบ ไม่คิดถือเอาของคนอื่น เมื่อจติ
ประกอบด้วยคุณธรรมนี้ เมื่อเพื่อนฝากทรัพย์ไว้ หรือเห็นทรัพย์ของเพื่อน ยอมรักษาทรัพย์ไว้ให้เพื่อน๙   
(๓) เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพ านักได้กล่าวโดยทั่วไปภัยที่เกิดข้ึนมี ๒ อย่าง คือ ภัยจากธรรมชาติและภัยจาก
มนุษย์ ภัยธรรมชาติบางอย่างมนุษย์ไม่สามารถจะป้องกันได้ เมื่อเกิดข้ึนย่อมน าความสูญเสียมาสู่
มนุษย์ ความเห็นใจย่อมเกิดข้ึนกับมิตร ผู้เห็นความวิบัติของเพื่อนย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับเพื่อนได้ 
(๔) เมื่อมีกิจที่จ าต้องท าให้เกิดข้ึนหมายความว่า เมื่อกิจที่ควรท าเกิดข้ึน มิตรมีอุปการะเห็นสหายมา
หา เพื่อขอความช่วยเหลือจากตน ก็แสดงความมีน้ าใจอย่างจริงใจ ที่จะช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็ม
ใจอย่างเต็มที่ทั้งด้านก าลังใจและก าลังทรัพย์ บุคคลใดที่มีลักษณะทั้ง ๔ ประการดังที่กล่าวมานี้
เรียกว่า  กัลยาณมิตร ประเภทที่หนึ่ง   
 ความส าคัญของมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มี ๔ ลักษณะ ได้แก่  (๑) บอกความลับแก่เพื่อน
หมายถึง บอกเรื่องอันควรปกปิดของตนแก่เพื่อนได้ ซึ่งปกติแล้ว คนที่ไว้วางใจกันเท่านั้น จึงจะบอก
ความลับได้  (๒) ปิดความลับของเพื่อน หมายถึง มิตรมีอุปการะย่อมรักษาความลับที่เพื่อน กล่าวโดย
ที่คนอื่นไม่ล่วงรู้ ความไว้วางใจกันทั้งสองฝ่าย แสดงถึงความจริงใจต่อกัน  (๓) ไม่ละทิ้งในยาม
อันตรายหมายถึง เมื่อมีภัยเกิดข้ึนก็ไม่ทอดทิ้งเพื่อน  (๔) แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพือ่ประโยชน์ของเพื่อนได้
หมายถึง มิตรผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ จะไม่ค านึงถึงชีวิตของตน ยอมสละให้เพื่อนได้โดยมุ่งท าประโยชน์ แก่
เพื่อน  
 ความส าคัญของมิตรแนะน าประโยชน์ ๔ ลักษณะ ไดแ้ก่  (๑) ห้ามมิให้ท าความช่ัวความช่ัว 
หมายถึง มิตรผู้แนะน าประโยชน์ ย่อมห้ามเพื่อมิให้ตกไปในทางช่ัว เช่น ห้ามเพื่อนไม่ให้ก่อเวร ๕ และ
อกุศลกรรม ๑๐ เป็นต้น (๒) แนะน าให้ตั้งอยู่ในความดีหมายถึง มิตรแนะน าประโยชน์  ยอมแนะน าเพื่อน
ในความด ี  รู้และเข้าใจในกรรมดี ในสรณะ ๓ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ 
ในศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ จงบ าเพ็ญเพียรจงฟังธรรมเถิด  (๓) ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหมายถึง มิตร
แนะให้ฟังเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นมงคลแก่ชีวิต  (๔) บอกทางสวรรค์ให้ 
หมายถึง มิตรย่อมแนะน าให้เพื่อนกระท ากรรมดี ผลดีที่ท าย่อมไปเกิดในสวรรค์ การกล่าวเช่นนี้เป็น
การบอกผลแห่งการประพฤติกรรมดี  
 ความส าคัญของมิตรมีความรักใคร่ ๔ ลักษณะได้แก่ (๑)ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 
หมายความว่า เมื่อรู้ว่าเพื่อนสูญเสียคนที่เป็นที่รัก เช่น บุตร ภรรยา บริวาร ก็ไม่ยินดี ไม่ชอบใจ      
(๒) พอใจความเจริญของเพื่อน หมายถึง มิตรเห็นหรือได้ทราบว่าเพื่อนประสบความส าเร็จ  ในชีวิตก็มี
มุทิตาจิตพลอยยินดีกับความส าเร็จของเพื่อน  (๓) ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อนหมายความว่า เมื่อมีผู้มา
พูดว่าคนโน้นรูปช่ัว ไม่น่า เลื่อมใส  มีชาติทรามหรือเป็นคนทุศีล มิตรผู้มีความรักใคร ย่อมห้ามผู้ที่กล่าว
ติเตียนเพื่อนของตน  (๔) สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อน  คือ เมื่อมีคนพูดว่า คนช่ือโน้น มีรูปงาม น่า
เลื่อมใส มีชาติดี ถึงพร้อมด้วยศีล มิตรผู้มีความรักใครย่อมให้การสนับสนุนและช่ืนชมผู้พูดน้ัน 
 กัลยาณมิตรมีความส าคัญไดก้็เพราะกัลยาณมิตรนั้นมีคุณค่าในฐานะที่เป็นตัวดึงดูด เป็น
ตัวชักน าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้หวังประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางโลกหรือทางธรรม หากได้
                                                   

๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๔/๒๑๑. 
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กัลยาณมิตรคอยช้ีแนะ เป็นผู้ก ากับให้ชีวิตเบื้องต้นด าเนินไปด้วยดี  แม้ในเบื้องตนอาจมีอุปสรรคมา
ขวางบ้าง กัลยาณมิตรก็เปรียบเหมือนมีก าแพงสองข้างทางที่คอยกั้นอุปสรรคและสิ่งไม่ดีที่จะมาถึงตัว 
อีกทั้งช่วยห้ามตนเอง ไม่ให้เดินออกไปหาสิ่งเหล่านั้น  ช่วยให้การด าเนินการไปสู่เป้าหมายได้สะดวก
ในทางธรรม กัลยาณมิตรมีคุณค่าทั้งในฐานะเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด แห่งพรหมจรรย์    
 การที่คนเรามีมิตรที่ดีหรือกัลยาณมิตร เฉพาะในส่วนของมิตรทางโลกมีส่วนส าคัญมากใน
การสร้างฐานะทางสังคมเพื่อความเจริญก้าวหน้า เป็นเพื่อนช่วยคิดช่วยการงาน ในคราวเมื่อเจอ       
ปัญหาหรือมรสุมเข้ามาในชีวิต เพื่อนก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขหรือแบ่งเบาภาระได้  เพราะการที่มี
เพื่อนดีนั้นถือว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เรานั้นประสบความส าเร็จได้อีกทางหนึ่ง สวนมิตรที่ทาง
พระพุทธศาสนากล่าวว่าส าคัญ คือ กัลยาณมิตร เพราะกัลยาณมิตรนอกจากจะแนะน าเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในการด ารงชีวิตทางโลก คือ ความเจริญในการท างาน นอกจากนั้นแล้ว กัลยาณมิตรยังได้
แนะน าประโยชน์ เพื่อการบรรลุโลกุตระธรรมอีกด้วย ถ้าได้กัลยาณมิตรที่บรรลุ โลกุตระธรรมก็จะ
สามารถแนะน าสั่งสอนให้เรามีโอกาสไดบ้รรลุธรรมอีกด้วย ซึ่งเป็นการไดท้ั้งประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์
ในโลกหน้า คือ มรรค ผล และนิพพาน 

๕. บทสรุป 

 กัลยาณมิตร หมายถึง การคบมิตร การคบเพื่อน เพื่อประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับ
ตนเอง เพื่อให้เกิดศีล สมาธิและปัญญาในการพัฒนาชีวิตตนเองให้พ้นทุกข์  มิตรเป็นผู้น าแสงสว่าง
ความเจริญรุ่งเรืองมาให้ เปรียบเหมือนแสงอรุณรุ่งของดวงอาทิตย์ที่ก าลังท่อแสงข้ึนขอบฟ้าในเวลารุ่งเช้า 
ในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือ ความเจริญในการบรรลุธรรมด้วยหลักธรรมในอริยมรรคมีองค์ ๘ มิตร
ที่ดีนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักกัลยาณมิตตตา นอกจากนี้ยังต้องมีหลักธรรม คือ ปฏิสันถาร ๒ จักรธรรม 
๔ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๕ สังคหวัตถุ ๔ ทิศ ๖ สารณียธรรม ๖ และสัปปุริสธรรม ๗  

๖. ข้อเสนอแนะ 

 การอธิบายความส าคัญของกัลยาณมิตรนั้นเป็นประเด็นบางเรื่องเท่านั้น อาจจะยังขาด
ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ผู้วิจัยขอเสนอแนะการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี ้

 ๑) ข้อเสนอแนะทั่วไป ผลงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาความส าคัญของกัลยาณมติร 
สามารถน าไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี  เพราะเนื้อหานั้น
ครอบคลุมทุกประเด็นในหลักการทั่ว ๆ ไป 
 ๒) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะศึกษาในเชิงลึกด้วย
การศึกษาวิเคราะห์กัลยาณมิตรน าไปใช้ในการปฏิบัติธรรมได้อย่างไร และศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่
ปรากฏในกัลยาณมิตตสูตรน าไปใช้ในการเจรญิกรรมฐานได้หรือไมอ่ย่างไร เพื่อหลักธรรมนั้นจะได้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาหลักปฏิบัติวิปัสสนาตามหลัก       
สติปัฏฐาน ๔ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาหลักปฏิบัติปรมัตถภาวนาตามแนวทางของวัดมเหยงคณ์ 
๓) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบปรมัตถภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ     
การศึกษาวิจัย พบว่า สติปัฏฐานสูตร เป็นพระสูตรที่ส าคัญต่อการปฏิบัติกรรมฐานมาก พระสูตรนี้มี
ปรากฏในคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พุทธบริษัทชาวกุรุ พระองค์
แสดงทางสายเอกของสติปัฏฐานไว้ ๔ ประการ คือ เป็นทางเดียว เพื่อดับทุกข์ เพื่อบรรลุญายธรรม และเพื่อ
ท าให้นิพพาน ด้วยการพิจารณาในฐานทั้ง ๔ ได้แก่ กาย เวทนา จิต และธรรม โดยมีวิปัสสนาภูมิเป็นอารมณ์ 
จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบปรมัตถภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ของวัดมเหยงคณ์พบว่ามี ๕ 
ข้ันตอน คือ ก าหนดรู้บัญญตัิ ก าหนดปรมัตถ์แบบเจาะจง ก าหนดปรมัตถ์แบบทั่วไป รู้ ละ วาง และวิมุตติ  

ค าส าคัญ ปรมัตถภาวนา, สติปัฏฐาน ๔, วัดมเหยงคณ์ 

Abstract 
 This thesis entitled has three objectives, 1) to study of the practice of 
Vipassanã according to the Four Foundations of Mindfulness in Buddhist Scriptures, 
2) to study of the Paramattha Bhãvanã Practice of Wat Maheyong, and 3) to analyze 
the model of Paramattha Bhãvanã according to the Four Foundations of Mindfulness. 
This is a qualitative research. The result of study found that Satipatthã-sutta is the 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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more important sutta to meditation practice. This sutta appeared in the D ìghanikãya 
Mahavagg which it was preached by the Lord Buddha to Buddhist in Kuri City.      
The Lord Buddha expressed the one way of the Four Satipatthãs that is the one wat 
for overcoming grief, for doing away sorrow and dejection, for the attainment of 
knowable and realization of Nibbãna. It is considered by the Four Foundations; body, 
feeling, mind, and mind-objects which has the Vipassanãbhumi as the sense-objects. 
From the analytical study of Paramattha Bhavana according to the Four Foundations of 
Mindfulness of Wat Maheyong found that there are five steps of practice; observing 
contents, observing the specific Ultimate Reality, observing the general Ultimate Reality, 
knowing the abandoning and unattachment, and liberation. 

Keyword: Paramattha Bhãvanã, The Four Foundations of Mindfulness, Wat Maheyong 

๑. บทน า 
 มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แล้วคลอดออกมามีชีวิตลืมตาดูโลก  
ด ารงชีพอยู่จนกระทั่งถึงแกค่วามตาย ล้วนแต่ต้องประสบกับความทุกข์นานัปการ มนุษย์ทั้งหลายย่อม
เป็นไปได้ที่เพราะละสุขและทุกข์ได้ด้วยการขัดเกลากิเลส๑

  ซึ่งมีความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ 
แม้ความเจ็บก็เปน็ทุกข์ แม้ความตายก็เปน็ทุกข์ ความประสบสิ่งอันไมเ่ปน็ที่รกักเ็ปน็ทกุข์ ความพลัดพราก
จากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์๒ 

ความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์เราหลีกหนีไม่พ้น ความทุกข์จึงเป็นปัญหาในการด ารงชีวิต แม้มนุษย์จะดิ้นรน
เพื่อต้องการให้พ้นจากสภาพของความทุกข์ทั้งหลายก็ตามแต่ดูเหมือนว่ายิ่งดิ้นรนก็ยิ่งทุกข์มากข้ึน 
พระพุทธศาสนาสอนให้รู้แจ้งความจริงแท้ของธรรมชาติทั้งปวงที่ปรากฏมีอยู่ในโลก ว่าโลกทั้งปวงนั้น
เป็นทุกข์ หาสาระแก่นสารไม่ได้ ดังที่พระองค์ตรัสว่า “สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา. สังขารทั้งหลายทั้งปวง
เป็นทุกข์ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา. ธรรมทั้งปวงมิใช่ตัวตน”๓ ทุกข์เท่านั้นเกิดข้ึน ทุกข์เท่านั้นด ารงอยู่และ
แปรผันไป นอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งอื่นเกิดข้ึน นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอื่นดับไป๔

 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์
ปุถุชนเป็นผู้ถูกอวิชชา๕

 คือ ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง คือไม่รู้ในหลักปฏิจจสมุปบาท๖
 และไม่รู้ในหลัก

อริยสัจจ์๗ หลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาถือว่าการขัดเกลากิเลสเพื่อจะดับทุกข์ได้ต้องอาศัยการฝึกฝน
อบรมจิตจึงจะสามารถขจัดทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  จิตที่ฝึกดีแล้ว
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 ๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑.  
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๔๑ 

 

 

น าสุขมาให้”๘ วิธีการฝึกจิตเพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของทุกข์ทั้งหลายที่เกิดข้ึนจนกระทั่งถึง
ความบริสุทธ์ิ ระงับดับความทุกข์กายทุกข์ใจจนสามารถบรรลุธรรมและท าพระนิพพานให้แจ้งได้นั่นก็คือ 
การปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔๙  
 จากข้อความดังกล่าวในข้างต้นนั้น ผู้เขียนมีความสนใจว่าหลักการปฏิบัติปรมัตถภาวนา
ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวทางการปฏิบัติของวัดมเหยงคณ์นั้นมีแนวทางอย่างไร มีหลักการ
ปฏิบัติตรงตามแนวทางที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือไม่อย่างไร ผู้เขียนจึงสนใจและได้ก าหนด
ประเด็นปัญหาดังกล่าวที่จะได้ท าการศึกษาดังต่อไปนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑) เพื่อศึกษาหลักปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ๒) เพื่อศึกษาหลักปฏิบัติปรมัตถภาวนาตามแนวทางของวัดมเหยงคณ์   
    ๓) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบปรมัตถภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการผสมผสานระหว่าง 
เชิงเอกสารและภาคสนาม โดยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติปรมัตถภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 
กรณีการปฏิบัติปรมัตถภาวนาตามแนวทางของวัดมเหยงค์ โดยค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาหลักการปฏิบัติปรมัตถภาวนาโดยอาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา  ฎีกา 
และปกรณวิเสส  
 ๒) ศึกษาหลักการปฏิบัติปรมัตถภาวนาตามแนวทางของวัดมเหยงคณ์จากต าราวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) ท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน ไดแ้ก่ พระราชสิทฺธิมุนี วิ., พระครูภาวนา
สมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ), พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี), พระมหาจ ารูญ กุสลจิตฺโต (บุญชม) 
และพระมหาวรพรต กิตฺติวโร (จริตเอก) 
 ๔) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและสัมภาษณ์มาแล้วมาท าการเรียบเรียง เขียนบรรยายเชิง
พรรณนาและเสนอให้ที่ปรึกษาพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสรุปและน าเสนอผลการวิจัย 

๔. ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเรื่องศึกษาวิเคราะห์ปรมัตถภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ : กรณีศึกษาการปฏิบัติ
ปรมัตถภาวนาของวัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท าให้ได้พบ
ประเด็นที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังนี้  
 ๑) จากการศึกษาหลกัปฏิบัติวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า 
มหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสูตร เป็นพระสูตรที่ส าคัญต่อการปฏิบัติกรรมฐาน มาก พระสูตรนี้มี
ปรากฏในคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค เป็นพระสูตรที่มีเนื้อหายาวมาก แต่ผู้ปฏิบัติจะน าหลักปฏิบัติ

                                                   
๘ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๓/๑๙.   
๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.   



๔๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

บางส่วนมาปฏิบัติตามจริตของตนเอง ซึ่งต้นเหตุที่เกดิข้ึนของพระสูตรนี้ เมื่อครั้งที่พระผู้มพีระภาคเจ้าทรง
แสดงแก่พุทธบริษัทชาวกุรุ เพราะมีความสนใจในการเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างมาก พระองค์ทรง
แสดงทางสายเอกของสติปัฏฐานไว้ ๔ ประการ คือ เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วง  
โสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อท าให้นิพพาน ด้วยการพิจารณาในฐาน
ทั้ง ๔ ได้แก่ กาย เวทนา จิต และธรรม๑๐ 
 วิปัสสนาภาวนา หมายถึง คือ การฝึกอบรม การพัฒนาจิต เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นการเห็น
ประจักษ์แจ้งในพระไตรลักษณ์ คือ การเห็นในรูปที่เคลื่อนไหว ใจที่คิด เป็นต้น เป็นวิธีการปฏิบัติให้
เข้าถึงสภาวะดับ ความสงบเย็น (นิพพาน) ได้ ถ้าต้องการสุขแท้ สุขถาวรที่ไม่กลบมาทุกข์อีกก็ต้อง
ด าเนินไปตามหนทางนี้เท่านั้น ไม่มีทางอื่น เป็นข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการอบรมปัญญาให้เข้าใจตาม
ความจริง ไม่ใช่เห็นตามที่เราต้องการให้เป็น ด้วยความชอบ ความชัง ความอยากได้ หรือความขัดใจ
ของเรา รู้แจ้งชัด เข้าใจจริงจนสามารถถอนความหลงผิดและยึดติดในสิ่งทั้งหลายได้ถึงข้ันเปลี่ยนท่าที
ต่อโลกและชีวิตใหม่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ มีความสุข สงบ ผ่องใส และ
เป็นอิสระ เพราะพ้นจากอ านาจครอบง าของกิเลสที่สุด คือ น าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงยั่งยืนถาวร 
ที่เรียกว่า สมุจเฉทวิมุตติ๑๑  
 สติปัฏฐาน หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน การตั้งสติก าหนด
พิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริง การมีสติก ากับดูสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปทั้งหลาย   
โดยรู้เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบง าด้วยความยินดียินร้ายที่ท าให้มองเห็นเพี้ยนไปตาม       
อ านาจกิเลส วิปัสสนาภาวนาจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในอริยสัจ ๔ และยังเป็นการปฏิบัติ
ตามหลักที่ปรากฏในสติปัฏฐานสูตร ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุ-
ปัสสนาสตปิัฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งหลักการปฏิบัติดังกล่าวเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้
ล่วงพ้นความโศกและคร่ าครวญ๑๒ 
 สติปัฏฐานมีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้ง ๓ ปิฎก โดยในพระวินัยปิฎกจะอธิบาย      
ในลักษณะพุทธบัญญัติและอนุบัญญัติ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วย การกล่าวอวดอุตริมนุสธรรม        
ในพระสุตตันตปิฎก จะอธิบายเป็นการเฉพาะเจาะจงลงใน ๔ แห่ง ได้แก่ มหาสติปัฏฐานสูตร สติปัฏฐานสูตร 
สติปัฏฐานสังยุต และสติปัฏฐานวรรค  
 นอกจากนี้ยังมีการอธิบายไว้ในพระสูตรอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เช่น อานาปานัสสติสูตร๑๓  
กายาคตาสติสูตร๑๔ คิริมานันทสูตร๑๕ มรณัสสติสูตร๑๖ มหาราหุโลวาทสูตร๑๗ และเสขปฏิปทา 
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๑๖ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๙/๔๔๔. 
๑๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑๓/๑๒๕. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๓ 

 

 

สูตร๑๘ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตให้มีพลานุภาพที่เป็นมหากุศล 
เป็นการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติน้ันเกิดความสงบสุขและสามารถช่วยให้พ้นทุกข์อีกด้วย การปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานจึงมีความส าคัญเพราะเป็นศาสนาเดียว คือ พุทธศาสนา ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะ
ศาสนาอื่นไม่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ศาสนาอื่นจึงไม่สามารถจะเข้าถึงในเรื่อง
ดังกล่าวได้ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ดีได้นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์คุณ ๓ ประการ คือ อาตาปี 
(ความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน)๑๙ สัมปชาโน (มีปัญญาหยั่งรู้ในคุณวิเศษ) สติมา (ความระลึกได้) องค์คุณ
ทั้ง ๓ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติวิปัสสนา เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงด้วยการไม่
หลงลืมหรือพลั้งเผลอ ด้วยหลักแห่งองค์คุณ ๓ ประการนี้เองจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีการพัฒนาและ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน๒๐ 
 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้อธิบายหลักการปฏิบัติวิปัสสนาไว้
ในมหาสติปัฏฐานสูตรดังที่ปรากฏในคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค และคัมภีร์มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 
โดยมีเนื้อหาและสาระส าคัญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว    
เพื่อความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม 
เพื่อท าให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ๒๑ ได้แก่  
 ๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการเข้าไปพิจารณาก าหนดรู้กาย โดยอาศัยลมหายใจ     
เข้าออก พิจารณาอิริยาบถ พิจารณาสัมปชัญญะ พิจารณาสิ่งปฏิกูล พิจารณาธาตุ และพิจารณาซากศพ 
เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติ 
 ๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการเข้าไปพิจารณา โดยการเสวยอารมณ์ของทุกข์ สุข
และอุเบกขา คือ เฉย ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติ 
 ๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการเข้าไปพิจารณา โดยการพิจารณาจิตว่ามีราคะ ไม่มีราคะ 
มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ หลุดพ้น ยังไม่หลุดพ้น เป็นต้น เป็นอารมณ์ปฏิบัติ 
 ๔) ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการเข้าไปพิจารณา โดยการพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดข้ึน 
ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ และอริยสัจ ๔ ด้วยการรู้เท่าทันในสภาวธรรมนั้น
เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติ 
 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ผู้ที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตาม
แนวทางสติปัฏฐาน ๔ อย่างถูกต้องแล้ว ย่อมจะได้รับอานิสงส์มากมายเหลือล้นพ้นที่จะนับประมาณมิได้ 
หากผู้ปฏิบัตนิัน้มีความเพียรผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาย่อมเกิดประโยชน์ท าให้มีความสุขและร่มเย็นทาง
กายและ ทางใจเป็นบทฐาน อีกทั้งยังท าให้ผู้ที่อยู่รอบข้างมีความสุขไปด้วย อานิสงส์ของการเจริญ
วิปัสสนาท าให้ มีกาย วาจา และใจที่บริสุทธ์ิ ระงับความโศกเศร้า คร่ าครวญ พ้นจากความทุกข์จน
เข้าถึงพระนิพพานไดใ้นที่สุด  

                                                   
๑๘ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๒/๒๔. 
๑๙ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๓๔/๓๘๑. 
๒๐ พระมหาทองม่ัน สุทฺธจิตฺโต, คู่มือการเจริญสติปัฏฐาน ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๓๙.  
๒๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑. 



๔๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ๒) หลักปฏิบัติปรมัตถภาวนาตามแนวของวัดมเหยงคณ์ พบว่า ปรมัตถ์ มีเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า 
ปรมัตถธรรมหรือปรมตัถสจัจะ หมายถึง สภาวธรรมที่เป็นธรรมอนัประเสรฐิสงูสดุ มีความเป็นประโยชน์สงู
ยิ่ง เป็นธรรมชาติที่เกิดข้ึนจริง ๆ อย่างเที่ยงแท้แน่นอนของ สิ่งนั้น ๆ ไม่มีใครแต่งข้ึน ไม่มีใครสร้างข้ึน 
เกิดมีขึ้นเองโดยเหตุโดยปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของ และไม่มีใครที่จะลดทอนสิ่งนั้น ๆ ให้เป็นไปอย่าง
อื่นไปได้ มีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูก จึงเป็นการรู้ความจริงของปรมัตถธรรมตามสภาพ
ลักษณะของปรมัตถธรรมนั้น ๆ  

 ปรมัตถ์หรือปรมัตถธรรม มี ๔ อย่าง คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน๒๒ คือ  
 ๑) จิต เป็นธรรมชาติที่นึกคิดอารมณ์ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ความคิด ธรรมชาติที่วิจิตร 
ธรรมชาติที่สั่งสมกุศลและอกุศล จิตมีลักษณะรับ จ า คิด รู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง ๖ ได้แก่ 
ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ จิตมี ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ (พิสดาร) มีทั้งจิตที่เป็นกุศล อกุศลและอัพยกฤต
โดยจิตมีการเกิดก่อนและเป็นประธานของธรรมทั้งหลาย เป็นหน้าที่ มีการเห็นเป็นการสืบต่อเนื่องกัน
ไม่ขาดสาย เป็นผล และมีรูปนามเป็นเหตุให้เกิดข้ึน  
 ๒) เจตสิก เป็นสภาวธรรมที่เข้าไปปรุงแต่งจิตให้เกิดการกระท าข้ึนทางกาย วาจาและใจ 
จิตกับเจตสิกจะเกิดข้ึนและดับไปพร้อม ๆ กัน มีการอาศัยจิตเกิดข้ึนเป็นลักษณะ มีหน้าที่ในการ
เกิดข้ึนและรับรู้ร่วมกบัจติ การกระท าต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนทั้งกรรมดีและกรรมไม่ได้น้ันเกิดข้ึนที่จิตได้มีการ
ปรุงแต่งจากเจตสิกแลว้นั่นเอง เจตสิกมี ๕๒ ดวง ที่ปรุงแต่งจิตใหเ้ป็นไปในทางกุศล อุกุศลและเปน็กลาง ๆ  
 ๓) รูป เป็นธรรมชาติที่มีลักษณะการเกิดข้ึนแล้วแตกสลายไป หรือเสื่อมสิ้นสลายไป หรือ
สิ่งที่ท าให้ทรุดโทรม ผันแปรไป โดยรูปมีหน้าที่ในการแยกจิตกับเจตสิก มีความเป็นกลางตามอาการ
และมีการรับรู้ด้วยวิญญาณเป็นเหตุให้ธรรมนั้นเกิดข้ึน รูปจึงไม่สามารถรับรู้อารมณ์นั้นได้ รูป มี ๒๘ 
รูป คือ มหาภูตรูป ๔ หรือธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน น้ า ไฟ และลม และอุปทายรูป มี ๒๔ รูป เกิดข้ึนจาก
รูปหลักทั้ง ๔ คือประกอบกับรูปทั้ง ๔ นั่นเอง 
 ๔) นิพพาน เป็นสภาวธรรมที่ปราศจากกิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัด เป็นธรรมชาติที่ท าให้มี
ความสงบจากรูป นาม ขันธ์ ๕ ให้พ้นจากกิเลส เป็นเครื่องดับทุกข์ ดับวัฏฏทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง 
เป็นโลกุตตรธรรม และเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา นิพพานมี ๒ อย่าง คือ นิพพาน
ในขณะที่ยังมีขันธ์อยู่ และนิพพานที่ดับสิ้นจากกิเลส คือดับขันธ์ ๕ ที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพาน   
 ปรมัตถ์ มีอารมณ์รับรู้และหน่วงเหนี่ยวด้วยการเข้าไปรู้อารมณ์ที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง 
อารมณ์อันแท้จริงนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้น ๆ ไม่ผิดแปลกผันแปรไป เช่น ไฟมีสภาพที่ร้อน ดินมีสภาพที่แข็ง 
เป็นต้น อารมณ์ปรมัตถ์ มี ๒ อย่าง คือ นามบัญญัติ (สัททบัญญัติ) กับ อัตถบัญญัติ (สัญลักษณ์
บัญญัติ) อารมณ์ปรมัตถ์ ประกอบด้วย จิตปรมัตถ์ (ท าหน้าที่รับรู้อารมณ์) เจตสิกปรมัตถ์ (ท าหน้าที่
ปรุงแต่งอารมณ์) รูปปรมัตถ์ (ท าหน้าที่ในการแตกดับสลายไป) และนิพพานปรมัตถ์ (ธรรมชาติที่ มี
ลักษณะสงบ) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า จิต เจตสิก รูป และนิพพาน จิตกับเจตสิกเป็นนามธรรม รูปเป็น

                                                   
๒๒ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์  เขมร สี), วิปัสสนาภูมิ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

บุญศิริ การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๓๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๕ 

 

 

รูปธรรม ส่วนนิพพานนั้นไม่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพราะนิพพานไม่มีรูปร่าง เป็นแต่เพียง
สภาวะที่สงบร่มเย็นแห่งจิต๒๓ 
 การก าหนดรู้อารมณ์ปรมัตถ์ เป็นการพิจารณาก าหนดรู้รูป นาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ใน
การเจริญวิปัสสนาภาวนา ด้วยการพิจารณาความเป็นจริงที่เป็นสภาวะของธรรมจริง ๆ ที่เกิดข้ึน     
ตัดความสมมติบัญญัติทิ้งไป เพื่อให้ความความเป็นจริง แล้วน้อมเข้าไปพิจารณาอาการเกิดดับตาม
หลักไตรลักษณ์ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไม่ว่าเป็นรูปและนามต่างการมีอาการเช่นนี้คือ 
การเกิดและดับด้วยเหตุและปัจจัยในตัวของมัน เป็นการพิจารณาให้เกิดปัญญาจากการก าหนดรู้ มี ๓ ระดับ 
เริ่มตั้งแต่การก าหนดรู้ข้ันรู้จัก (คือรู้ตามสภาวะลักษณะสลายตัว เสวยอารมณ์ ก าหนดหมายรู้ เห็นใน
รูปนามเป็นอารมณ์) ก าหนดรู้ข้ันพิจารณา (คือ รู้ทั่วถึงด้วยปัญญาที่หยั่งลึกลงไปถึงสามัญลักษณะ 
เป็นไปตามกฎธรรมดา เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา) และก าหนดรู้ถึงข้ันละได้ (คือรู้แจ้ง
ชัดขันธ์ทั้ง ๕ ถึงข้ันที่ท าให้ถอนความยึดติด เป็นอิสระจากสิ่งนั้น ๆ ได้ ท าให้วางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ  ได้ถูกต้อง เห็นและรู้ว่ารูปนามเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาชัดแจ้งแล้ว ก็ละความมั่นในสิ่งนั้นเสียมีสติ
ก าหนดรู้ชัดตามความเป็นจริง วางใจเป็นกลาง ไม่มีความยึดมั่นด้วยอ านาจอุปาทานปล่อยวางได้)๒๔  
 การก าหนดรูอ้ารมณ์ปรมัตถ์จะเกดิข้ึนได้ ก็ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนเท่านั้นเพื่อความเป็น
อริยชน ส านักปฏิบัติธรรมที่สอนในแนวทางปรมัตถ์ธรรม ๔ ที่น าเสนอในที่นี้คือ วัดมเหยงคณ์ โดย
พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี) เจ้าอาวาสวัดและพระวิปัสสนาจารย์ ได้น าหลักการและค าสอน  
มาสอนศิษยานุศิษย์ โดยการปรมัตถ์มาสอนด้วยการพิจารณาญาณทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิตและธรรม 
และสอนโดยใช้วิปัสสนาภูมิ ๖ เป็นเครื่องมือประกอบการสอนด้วยการพิจารณานามบัญญัติและ    
อัตถบัญญัติให้เข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจในบัญญัติทั้งสองแล้วก็ปล่อยวาง ละวาง ทิ้งบัญญัติทั้งสอง เข้าไป
พิจารณาก าหนดรู้อารมณ์ทีม่ากระทบทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งในข้ันต้นผู้ปฏิบัติ
จะต้องรู้วิธีการเจริญกรรมที่เหมาะสมถูกจริตของผู้ปฏิบัติเองก่อน แล้วจึงลงมือปฏิบัติด้วยการสติตาม
หลักในมหาสติปัฏฐานสูตรใช้ฐานทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม เป็นอารมณ์ ดูรูป-นาม ก าหนด
รู้ในอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย ไม่มีการใช้ค าบริกรรม รู้แล้ว ละ วาง ดูกาย ดูจิต ดูปรมัตถ์ที่
เกิดข้ึนตามความเป็นจริง ส าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ ๆ อาจจะยังใช้ค าบริกรรมเข้าช่วยก่อนได้ เพื่อเป็นการ
ประคับประคองจิตให้อยู่ และหลังจากนั้นก็ปล่อยวางสลัดทิ้งค าบริกรรมนั้น จนจิตเข้าไปรับรู้ในอารมณ์
ด้วยความเป็นปรมัตถ์นั้นพิจารณาการเกิดดับของรูปนามขันธ์ ๕ แนวทางการปฏิบัติก็เป็นไปตามหลักการ
ปฏิบัติตามแนวทางของมหาสติปัฏฐานสูตรที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  
 ๓) เมื่อวิเคราะห์รูปแบบปรมัตถภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ พบว่า ในการปฏิบัตินั้นมี
หลักการปฏิบัติหรอืธรรมที่ควรเจรญิ มี ๒ วิธี คือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน๒๕ ทั้งสองวิธีต่าง ก็
มีแนวทางหรือข้อปฏิบัติทั้งที่เป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตาม
หลักสติปัฏฐานทั้ง ๔ นีม้ีครบถ้วนตามอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งที่มีอัธยาศัยสั่งสมมาทั้งสมถะและวิปัสสนา 

                                                   
๒๓ ดูรายละเอียด พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี), วิปัสสนาภูมิ, หน้า ๒๗-๓๑. 
๒๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗-๕๗. 
๒๕ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓๓/๔๙๓. 



๔๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

มหาสติปัฏฐานสูตรจึงเป็นพระสูตรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการบรรลุธรรมด้วยการใช้หลักสติ 
ปัฏฐาน ๔ คือ การพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรมที่มีวิธีการปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมาก 
 วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของวัดมเหยงคณ์ เริ่มต้นศึกษาจากภาค
ทฤษฏีก่อนคือการศึกษาวิปัสสนาภูมิ ๖ อย่าง เช่น ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ 
อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เพื่อให้เข้าใจในเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ต่อจากนั้นก็จะเริ่มต้นการ
ปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และการเจริญสติเพื่อก าหนดรู้ในอารมณ์ปัจจุบันอย่าง
รู้เท่าทันคือการก าหนดสติทุกอิริยาบถที่ก าลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันขณะท าหนา้ที่การงานประจ าวันจะ
สอนให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้รู้และเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้ง ๓ อย่าง คือการเดิน
จงกรม การนั่งสมาธิ และการเจริญสติให้ทันอารมณ์ปัจจุบันโดยไม่มีการค าบริกรรม แต่ส าหรับผู้ปฏิบัติ
ใหม่ ๆ นั้นก็สามารถใช้ค าบริกรรมช่วยก็ได้ไม่ผิดแต่อย่างไร๒๖  
 การปฏิบัติของวัดมเหยงคณ์ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ๕ ข้ันตอน คือ ก าหนดรู้บัญญัติ ก าหนดรู้
ปรมัตถ์แบบเจาะจง ก าหนดรู้ปรมัตถ์แบบทั่วไป รู้ ละ วาง และวิมุตติ๒๗ ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาก าหนดรู้
รูป-นาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่เกิดข้ึนจากสภาวะตามความเป็นจรงิ ด้วยการพิจารณาตามหลัก
สติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ตามสภาวะที่เกิดข้ึนจริง ๆ เกิดข้ึนต่อหน้า สักแต่ว่า
ก าหนดรู้เท่านั้น ไม่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใด เพิกถอนบัญญัติออกทิ้งทั้งหมด เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะ
เริ่มรู้ ละ แล้วก็วาง เป็นแต่เพียงสักแต่ว่า คือ รู้ก็สักแต่ว่ารู้ (รู้ทางใจ) ละก็สักแต่ว่าละ วางก็สักแต่ว่า
วาง ไม่เอาอะไร ไม่ว่าอะไรทั้งนั้น ไม่จัดแจง ปล่อยสภาวะของเขาเอง เป็นการเจริญสติระลึกรู้เท่าทัน
ในปัจจุบันอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เฉพาะปรมัตถ์อารมณ์ที่ก าลังปรากฏที่ปราศจาก
อภิชฌาและโทมนัส จิตก็จะเป็นสมาธิ คลายความก าหนัด จิตก็หลุดพ้นได้ในที่สุด  ซึ่งเป็นการเจริญ
ทางกาย จิต และปัญญาให้แก่ผู้ปฏิบัติ ภายหลังจากการปฏิบัติจะมีการสอบอารมณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้
ซักถามปัญหาจากการปฏิบัติ แนะน าการปฏิบัติให้ไปในทางที่ถูกต้อง และช่วยปรับอินทรีย์ให้สมดุล 
 เมื่อวิเคราะห์จากหลักการปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร 
คือ การใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ด้วยการพิจารณาฐานทั้ง ๔ ได้แก่ กาย เวทนา จิต และธรรมกับหลักการสอน
ตามแนวทางปรมัตถภาวนาของวัดมเหยงคณ์แล้วพบว่า วัดมเหยงค์ได้น าหลักการสอนตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 
มาใช้ในการสอนทั้งสิ้น เพียงแต่มีการอธิบายขยายความเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจในรายละเอียดและ
ความลึกซึ้งของพระสูตร อีกทั้งช่วยให้การปฏิบัติธรรมของ ผู้ปฏิบัติได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วยิ่ง ๆ ข้ึน ด้วยแนวคิดและหลักการปฏิบัตินี้เองท าให้มีพุทธศาสนิกชนเป็นจ านวนมากที่นิยม
เข้ามาปฏิบัติ ณ ส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์แห่งนี ้

๕. บทสรุป 
 มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรที่ส าคัญมากต่อการเจริญกรรมฐาน ไม่ส่าจะเป็นสมถ 
กรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตาม หลักการปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสูตรใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ 

                                                   
 ๒๖ ดูรายละเอียดใน พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมร สี), วิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจ าวัน , 
(กรุงเทพมหานคร: แคนนา กราฟฟิค, ๒๕๕๘), หน้า ๑-๕๕. 

๒๗ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี), หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔, 
พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓, หน้า ๓๖. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๗ 

 

 

คือ การพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม นั่นก็คือการพิจารณารูป-นามโดยมีวิปัสสนาภูมิ ๖ เป็น
อารมณ์ ซึ่งเป็นการพิจารณาก าหนดรู้สภาวะอารมณ์ที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริงที่ตรงกับแนวทาง
ปรมัตถ์ภาวนาหรือปรมัตถ์สัจจะ ๔ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ล้วนแล้วแต่พิจารณาตาม
สภาวะความจริงที่เกิดข้ึนอย่างแน่นอนแท้จริง ปราศจากการปรุงแต่ง แนวทางดังกล่าววัดมเหยงคณ์
ได้น าหลักการนี้มาใช้สอนพุทธศาสนิกชน หลักการสอนเป็นไปตามข้ันตอน ๕ ข้ันตอน คือ ก าหนด
บัญญัติ ก าหนดรู้ปรมัตถ์แบบเจาะจง ก าหนดรู้ปรมัตถ์แบบทั่วไป รู้ ละ วาง และวิมุตติ ทุกข้ันตอน
เป็นการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ที่แสงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสิ้น เพื่อแต่น ามาอธิบายให้   
ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจง่ายให้และสะดวกแก่การปฏิบัติ  

๖. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้เขียนเห็นว่า ควรที่จะศึกษาในเชิงลึก ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาเปรียบเทียบหลักการปฏิบัติปรมัตถภาวนาของวัดมเหยงค์ณ์กับวัดที่ปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกันว่ามีหลักการปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันนี้หรือไม่อย่างไร   
 ๒) ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการน าหลักการปรมัตถภาวนาในแต่ละองค์ประกอบไปใช้ใน
การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอย่างละเอียดได้อย่างไร เพราะวิธีการและแนวทางการสอนนั้นจะช่วยให้  
ผู้ปฏิบัติ (โยคี) สามารถพัฒนาการปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็วและท าให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 ๓) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบหลักการจัดการปฏิบัติปรมัตถภาวนาของวัดมเหยงคณ์ว่ามี
หลักการปฏิบัติอย่างไร เหมาะสมและถูกต้องกับจริตของผู้ปฏิบัติธรรม (โยคี) อย่างไร เพื่อจะได้กลุ่มที่
มีความสนใจในการปฏิบัติวิปัสสนาและยังช่วยเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาอีกด้วย 
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การศึกษาวิเคราะห์สติในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนาเถรวาท 
AN ANALYTICAL STUDY OF MINDFULNESS (SATI ) 

IN THERAVÃDA BUDDHISM A SCRIPTURE 

ชัยประเสริฐ ชูทรัพย์ 
พระมหายุทธนา นรเชฏโ ดร. 

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 
บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ การศึกษาวิเคราะห์สติ ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  ๑) เพื่อศึกษาสติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สัมพันธ์กับสติในพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อวิเคราะห์การน าสติไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สติ หมายถึง ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ เป็นสภาวะที่ระลึก
เองได้ เป็นการคุมใจไว้กับกิจหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง จ าการที่ท าและค าพูดแล้วแม้นานได้  การ
น าสติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธศาสนา พบว่า สติสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา (ด้วยกระบวนการของไตรสิกขา) ด้านการด าเนินชีวิต (ใช้สติใน
การประกอบสมัมาอาชีพ) ด้านสังคม (การอยู่ในสังคมอย่างร่มเย็นและสงบสุขโดยอาศัยหลักธรรม คือ 
สังคหวัตถุ ๔ กับ กัลยาณมิตตธรรม ๗ ประการ) และด้านการปฏิบัติธรรม (ด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน
ด้วยหลักธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ) 
ค าส าคัญ: สติ, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

    Abstract 
 The thesis title is an analytical study of Mindfulness (Sati) in Theravãda 
Buddhist Scriptures, it is of three objectives, namely: - 1) to study of Mindfulness 
(Sati) in Theravãda Buddhist Scriptures, 2) to study of the Dhamma relating to Sati in 
Theravãda Buddhism, and 3) to analyze the use of Mindfulness to improve the 
quality  of life.  
 The result of study found that Mindfulness means the recognition, perception, 
awareness or cautiousness, it is a state of self-mind and a control of mind with the 
relevant things. It can remember the action and words even though spoken for a 
long time. The use of Mindfulness for the development of the life quality in 
Buddhism found that Mindfulness can be used in the development of the four 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๙ 

 

 

qualities of life; the education by the process of the Threefold Training, the way of 
life by using mindfulness in the right livelihood, the society by living in the peaceful 
society by these principles, namely:- the Four Bases of social solidarity and the 
Seven Qualities of a good friend), and the meditation practice by the thirty-seven 
enlightenment states. 
Keyword: Sati, Theravãda Buddhism 

๑. บทน า 
 อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นองค์รวมเกื้อกูลกันกับไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็น
ความประพฤติอันประเสริฐ หลักไตรสิกขาสมบูรณ์เกิดจากการฝึกฝนอบรมภาวนาประกอบด้วย ๑) สีลภาวนา 
คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ ไม่เบียดเบียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี มีความเกื้อกูลแก่กัน ๒) 
จิตตภาวนา คือ การอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา 
ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ๓) ปัญญาภาวนา คือ การอบรมปัญญาให้รู้ให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธ์ิจากกิเลส และพ้นจากความทุกข์ในที่สุด 
การอบรมภาวนา๑ ต้องอาศัยอุปการธรรม คือ ธรรมะที่เป็นอุปการะในการปฏิบัติ องค์ธรรมนั้น คือ 
สติและสัมปชัญญะหรือความระลึกได้ ความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ก าจัดความยินดีพอใจที่เกิดข้ึน
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส๒ ที่ถูกอารมณ์เข้ามากระทบอารมณ์ปัจจุบัน 
 สติและสัมปชัญญะเป็นองค์ธรรมที่เกิดข้ึนเองไม่ได้ ต้องอาศัยท าให้เกิดข้ึนด้วยการฝึกฝน
อบรม พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญเรื่องสติและสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมมีอุปการะมากคือท าให้
ตื่นตัวอยู่เสมอ สติและสัมปชัญญะนั้นหากน ามาใช้กับทางโลกทั่วไป ย่อมมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ การคิดการอ่านย่อมเป็นระบบจิตย่อมมีสมาธิในการ
ท างานท าให้อารมณ์เป็นปกติไม่โกรธ ไม่เครียด เป็นต้น กล่าวโดยรวมคือ สติ ย่อมเกื้อกูลในชีวิตประจ าวัน
ได้เป็นอย่างดี ถ้าหากมีสติรู้เนือง ๆ  อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมหาสติจะเกิดประโยชน์สุขในทางธรรม
การที่มีสติอยู่เนือง ๆ  ท าอย่างจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันก็เพื่อให้สติเกื้อกูลต่อการเห็นความจริงและ
ความจริงนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือกายกับใจ จุดหมายของการรู้ตัวก็เพื่อให้เห็นความจริงตามความ
เป็นจริง ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา๓ ว่ารูปและนามนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงแสดงหลักการปฏิบัติไว้คือการปฏิบัตติามหลักสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นวิธีที่เกิดผลดีที่สุด
ในการเจริญสติและสัมปชัญญะ๔ 
 พระพุทธเจ้าตรัสเน้นย้ าให้ด ารงตนอยู่อย่างมีสติและสัมปชัญญะ พระองค์ทรงแสดงสติสูตร
ที่ปรากฏมี ๒ แห่ง คือ ณ อัมพปาลีวัน เขตกรุงเวสาลี๕ และกรุงสาวัตถี๖ ตรัสอธิบายถึงลักษณะของ
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สติสัมปชัญญะว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะ อยู่เถิด นี้เป็นค าพร่ าสอนของเราส าหรับเธอ
ทั้งหลาย” ดังนั้น สติสูตรจึงเป็นพระสูตรส าคัญที่สะท้อนให้เห็นหัวใจ หลักค าสอนทางพุทธศาสนา คือ 
สติ ความไม่ประมาท หรือเรียกว่าหัวใจค าสอนเพราะเป็นพื้นฐาน เป็นเหตุ และเป็นแหล่งรวมให้กุศล
ธรรมทั้งหลายเกิดข้ึน สอดคล้องกับพระด ารัสที่ตรัสไว้ในปทสูตร ว่า “ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์
ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลก กล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์เหล่าใด 
เพราะเป็นรอยใหญ่ แม้ฉันใด กุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันน้ันเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลงใน
ความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่าน้ัน”๗ 
 จากพระด ารัสข้างต้นจะเห็นได้ว่าตลอดพระชนชีพของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระศาสนา 
ธรรมที่ทรงพร่ าสอนอยู่เสมอ คือ สติและสัมปชัญญะ แม้ก่อนเสด็จดับขันปรินิพานทรงตรัสปัจฉิมโอวาท
เตือนภิกษุสาวกทั้งหลายให้มีสติและสัมปชัญญะไม่ให้ประมาท ดังปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย
จงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด” อีกไม่นานการปรินิพพานของตถาคตจากนี้ไปอีก ๓ 
เดือนตถาคตจะปรินิพพาน”๘  
 ด้วยพุทธพจน์ดังกล่าวที่ได้แสดงมาน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเนื้อหาหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสติสูตร ซึ่งมีสติและสัมปชัญญะอันเป็นหลักส าคัญในการใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาสติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สัมพันธ์กับสติในพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์การน าสติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับสตแิละ
หลักธรรมที่สัมพันธ์กับสติเพื่อน าไปใช้ในชีวิต โดยศึกษาจาก พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส 
หนังสือ เอกสาร ต ารา ผลงานทางวิชาการ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๔. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ท าให้ได้พบประเด็นที่
เกี่ยวกับสติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ดังนี้  
 จากการศึกษาสติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า สติ หมายถึง ความระลึกได้ นึก
ได้ ความไม่เผลอ เป็นสภาวะที่ระลึกเองได้ เป็นการ คุมใจไว้กับกิจหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง จ าการ
ที่ท าและค าที่พูดแล้วแม้นานได้ สติเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความไม่ประมาท โดยมีค าไวพจน์ที่สามารถ
ใช้แทนสติได้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาอย่างแยบคาย) อัปปมาทะ (ความ ไม่ประมาท) วิริ

                                                   
 ๗ ดูรายละเอียดใน ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๔๐/๗๕., องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๕/๒๘. 
 ๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๑ 

 

 

ยารัมภะ๙ (ความปรารถนาความเพียร) อัปปิจฉกถา (ความปรารถนาน้อย) และสันตุฏฐี (ความ
สันโดษ)  
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า พระสูตรที่ความสัมพันธ์กับสติ จ านวน ๑๓ พระสูตร 
ได้แก่ อัมพปาลิสูตร สฬายตนวิภังคสูตร อินทริยภาวนาสูตร สัตติสูตร สกลิกสูตร ปัญจาลจัณฑสูตร 
นันทนสูตร อายตนสูตร สมิทธสูตร มารธีตสูตร สีลสูตร กุณฑลิยสูตร และสติสูตร ซึ่งพระสูตรเหล่านี้
ล้วนแต่มีความสอดคล้องหรือเหมือนกัน คือ การเจริญสติ ซึ่งสตินี้เองเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน
การบรรลุธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย 
 หลักธรรมที่ช่วยสนับสนุนให้สติเจริญและพัฒนาให้เกิดผลดี ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ อินทรีย์ ๔ 
พละ ๕ และ โพชฌงค์ ๗ ที่มีปรากฏอยู่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ (ยกเว้น สัมมัปธาน ๔ และ อิทธิ
บาท ๔) นอกจากนี้ยังมี นาถกรณธรรม ๑๐ และอนุสติ ๑๐ หลักธรรมเหลา่น้ีมีสติที่เปน็หลกัธรรมหลกัที่
แต่ละหลักธรรมต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการการ
พัฒนาสติสัมปชัญญะและเป็นเหตุให้มีการพัฒนากายวาจาใจให้สูงข้ึน สติยังช่วยก าจัดอภิชฌาและ
โทมนัส ในโลกได้ นี้คือลักษณะในการปฏิบัติสติตามหลักสติปัฏฐานในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่ง
จะเป็นคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่ปรากฏในพระสูตรมี
ความสัมพันธ์กับสติซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส าคัญส าหรับการน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ยังประโยชน์
ท าให้จิตใจสงบ จิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวดังนั้นหลักธรรมที่สัมพันธ์กับสติ สามารถน าไป
ปฏิบัติเพื่อเจริญสติได้ในทางปฏิบัติส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของชีวิตและพัฒนาระดับของ
จิตใจให้มีความเจริญยิ่งข้ึนไป หลักธรรมหรือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา ๒,๖๐๐ กว่าปีมาแล้ว แต่ทุกหลักธรรมยังคงทันสมัยอยู่เสมอ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องด าเนินชีวิตและแนวทางในการใช้เพื่อด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะหลักธรรมดังกล่าวเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ที่เรียกว่า สัจธรรม ปฏิบัติได้เห็นผลได้อย่าง
แท้จริงอยู่ที่เราจะน าหลักธรรมข้อใดมาใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด หลักธรรมที่ปรากฏในสติ
สูตร นอกจากพระสูตรนี้แล้วยังมหีัวข้อธรรมอีกมากมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนให้พุทธบริษัทมี
ความเข้าใจในหลักธรรมโดยเฉพาะการมีสติ พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ าสอนอยู่เสมอ มีหลักธรรมหลาย
หมวดที่มีความสอดคล้องต่อกัน จะเห็นได้ว่าการที่จะท าให้สติมีความระลึกอยู่ได้นั้น จะต้องมี
หลักธรรมที่เกื้อกูลกับสติสูตร 
 สติเป็นเจตสิกประเภทหนึ่ง เกิดกับจิตที่ดีงาม สัมปชัญญะเป็นอโมหะหรือปัญญา 
สติสัมปชัญญะมักใช้ใช้ควบคู่กัน ไม่ว่าจะใช้ศึกษาในเรื่องทางโลกหรอืทางธรรมก็ตาม สติเกิดข้ึนได้โดย
ไม่มีสัมปชัญญะร่วมด้วยก็ได้ แต่สัมปชัญญะ (ปัญญา) จะเกิดข้ึนมาน้ันจะต้องมีสติเกิดร่วมด้วยทุกครั้ง 
เพราะเป็นสภาพธรรมที่เกิดกับจิตที่เป็นฝ่ายกุศลเสมอ แต่ปัญญาไม่เสมอไป เมื่อเราพิจารณาด้วย
โยนิโสมนสิการในการปฏิบัติธรรม เราจะพบความจริงในสติและสัมปชัญญะ (ปัญญา) อย่างแท้จริง 
คือรู้ได้เองในระหว่างการปฏิบัติ การจะเกิดปัญญาได้น้ันจะต้องมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่าน่ีไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตัวตน เป็นเพียงธาตุรู้เท่านั้น 

                                                   
๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๗๔.  



๕๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 สติสูตร เป็นสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ที่พระพุทธเจ้าทรงชักชวน
ให้อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะพระองค์ทรงเน้นย้ าพร่ าสอนอยู่เป็นประจ าเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้ก าหนด
พิจารณากาย เวทนา จิต และสภาวธรรม โดยมีหลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับสติที่ช่วยสนับสนุนให้  
สติเจริญและพัฒนาให้เกิดผลดี ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ อินทรีย์ ๔ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ นาถกรณธรรม ๑๐ 
และอนุสติ ๑๐ ๑๐ 

 จากการศึกษาการน าสติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธศาสนา พบว่า สติสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑)  ด้านการศึกษา  
 การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรบัสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ เพราะการศึกษา
ช่วยให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นร่างกายและจิตใจ มีการเรียนรู้และพัฒนาไป
เรื่อย ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สงบ และร่มเย็น ในทางพระพุทธศาสนาการศึกษา
นั่นก็คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา สติเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดสมาธิและปัญญา สติ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีอยู่เสมอทั้งทางโลกและทางธรรม โดยใช้อาตาปี สัมปชาโน และสติมา 
เป็นองค์คุณในการเจริญสติ 
  อีกแง่มุมหนึ่ง ในการใช้สติเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาหรือสิกขา ๓ ตามหลักพุทธ
ศาสนา พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า การศึกษาเป็นทั้งตัวการพัฒนาและเป็นเครื่องมือ
ส าคัญส าหรับการพัฒนาคน การน าหลักไตรสิกขามาใช้กับการศึกษา เป็นวิธีพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน จึงได้กล่าวย้ า หลักการศึกษาหรือ
การศึกษาตามหลักของไตรสิกขาอยู่เป็นประจ าว่า มนุษย์เกิดมาแล้วต้องมีสิกขาเพราะมนุษย์เป็น
สัตว์ที่ต้องศึกษาหรือเป็นสัตว์ที่ต้องฝึก คือ ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนพัฒนา ถ้าไม่ได้ศึกษาจะมีชีวิตที่ดี
งามไม่ได้ นี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ การด าเนินชีวิตของมนุษย์อยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งต่าง
จากสัตว์ที่ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณไม่ต้องเรียนรู้ฝึกฝน พัฒนาเหมือนมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์
ที่ฝึกฝนได้ คือ การศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาได้ถือเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ ท าให้มนุษย์ด าเนิน
ชีวิตอยู ่ไดด้วยความดีงามประเสริฐ เลิศล้ าจนแทบเป็นอะไรไดทุกอย่าง เมื ่อฝึกตนจนเป็นคนที่
ประเสร ิฐเล ิศกว่าเทวดาแม้แต่พรหมยังมีความเคารพนบนอบ ต่างจากสัตว์ที ่เก ิดมาด้วย
สัญชาตญาณตายไปก็ด้วยสัญชาตญาณ ด้วยเหมือนกัน การจัดการศึกษาหรือการศึกษาการพัฒนา
มนุษย์ให้สมบูรณอาศัยหลักการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การศึกษาตามหลักไตรสิกขา มีศีล สมาธิ ปัญญา ถือเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาด้าน
พฤติกรรม พัฒนาด้านจิตใจ และทางด้านปัญญา ดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ปัญญานี้ประเสริฐกว่า 
ทรัพย์ในยุคปัจจุบันจะต้องเน้นหลักนี ้ให้มากและยังมีพระพุทธศาสนาสุภาษิตอีกข้อหนึ่งว่า        
ในบรรดาสิ่งที่งอกงามข้ึนมา วิชาประเสริฐสุด บรรดาสิ่งทั้งหลายจะงอกงามเท่าไร ก็ไม ประเสริฐ

                                                   
๑๐ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๙/๒๓๖. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๓ 

 

 

เท่ากับวิชา งอกงาม คือ ปัญญา เจริญแข็งกลา แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง และคิดการใด ๆ ก็จะส าเร็จได้
ด้วยดี๑๑ 
 ในหลักของพระพุทธศาสนานั่น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง
มีด้วยกัน ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา โดยมีเป้าหมายให้บุคคล
ทั่วไปเป็นคนดีและเป็นคนที่มีความสามารถ ไม่ได้ต้องการให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่ไปทุจริต
ต่อบุคคลอื่น การที่จะให้มนุษย์เป็นทั้งคนดีและมีความสามารถได้พร้อมกันนั้น ต้องมีหลักธรรมที่ใช้ใน
การศึกษา เพื่อพัฒนาให้บุคคลทั่วไปเป็นคนดีก่อนคือการสอนให้มีคุณธรรมด้วยการเจริญสติจนเป็น
สมาธิ การท าสมาธิก็มีด้วยกัน ๒ ลักษณะคือ สมถะสมาธิกับวิปัสสนาสมาธิ 

๒)  ด้านการด าเนินชีวิต 

 การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คนที่อยู่ในโลกใบนี้จะขาดไม่ได้เลย คือ สติ ถ้าขาดสติเมื่อใดคน 
ๆ นั้นก็จะกระท าสิ่งใดก็เต็มไปด้วยความประมาท ไม่คิดให้ถ่ีถ้วน ก่อนที่จะพูด การที่จะลงมือท า ต้อง
มีการควบคุมด้วยสติเสียก่อน หากขาสติแล้วคน ๆ นั้นอาจะเป็นประสบกับเหตุให้ฉิบหายได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการท างานประกอบอาชีพ (สัมมาอาชีพ) การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น ฉะนั้น การด าเนินชีวิตต้อง
ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท นั่นก็คือ สติ นั่นเอง 

 การมีสติเพื่อกระท าแต่ความดี ละเว้นความช่ัว ซึ่งเป็นการกระท าข้ันพื้นฐานของหลักพุทธ
ศาสนาเถรวาท ถือเป็นหลักการที่บุคคลทั่วไปน าไปใช้ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เรียกว่าศีล ๕๑๒ ได้แก่ 
การไม่ท าร้ายถึงข้ันเอาชีวิตต่อผู้อื่น การไม่ลักขโมยทรัพย์สินที่ผู้อื่นไม่อนุญาต การไม่ล่วงเกินละเมิด
สตรีที่มีเจ้าของหรือผูดู้แลมาเปน็ของตน การไม่กล่าวค าเท็จไม่พูดจากล่าวร้ายป้ายสีใส่ความผู้อื่น และ
การไม่ประมาทในชีวิตด้วยการเสพสิ่งของที่เป็นสารมึนเมากล่อมประสาท 
 การใช้สติในการด าเนินชีวิตตามปกติของบุคคลทั่วไปนั้น พระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางไว้
คือเป็นผู้มีความปกติในศีล ๕ เพื่อใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต การใช้สติมีลักษณะ ๓ ประการ คือ 
 (๑) สติมีลักษณะตักเตือน คือ เตือนให้นึกได้ หรือระลึกได้ คือการนึกได้หรือระลึกได้ ใน
กุศลธรรมที่ไม่มีโทษ 
 (๒) สติมีลักษณะถือเอาไว้ คือ การเลือกเอาแต่ธรรมที่เป็นประโยชน์และอุปการะ สิ่งใดที่
ไม่เป็นประโยชน์และไม่มีอุปการะ ก็จะไม่ถือเอาไว้ 

 (๓) สติมีลักษณะแบบชิด คือ ช่วยจิตแนบแน่นอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่ง จิตจะไม่ลอย
ฟุ้งจิตจะจ้องและจับแน่นอยู่กับอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน คือรูปกับนาม๑๓   

 ๓) ด้านสังคม 

                                                   
๑๑ ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ย่ังยืน , พิมพ์ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑-๑๗. 
๑๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๕. 
๑๓ ดูรายละเอียดใน จ าลอง ดิษยวนิช, วิปัสสนากรรมฐานและเชาว์อารมณ์, (เชียงใหม่: โรงพิมพ์ แสงศิลป์

, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๔-๑๓๘. 



๕๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ปัจจุบันสังคมมนุษย์มีการอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่สังคมในครอบครัวไปจนถึงสังคมโลก ฉะนั้น 
การอยู่ร่วมกันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สติเป็นมาก สติเป็นตัวคอบควบคุมและก ากับการกระท า
ของมนุษย์ในการกระท าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการกระท าดีหรือกระท าไม่ดีก็ตาม ดังนั้น การอยู่ใน
สังคมร่วมกันน้ันเราจะมีหลักธรรมที่ส าคัญ คือ สังคหวัตถุ ๔๑๔ ได้แก่ ทาน (การให้) ปิยวาจา (ค าพูดที่
ไพเราะ) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) และสมานัตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) หลักธรรมนี้หาก
ขาดสติในการระลึกรู้ด้วยแล้ว การกระท าที่อยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยจิตที่บริสุทธ์ิ เสียสละ 
ค าพูดที่พูดกันด้วยความไพเราะ น่ารัก การกระท าที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กันและกัน และการวางตน
สม่ าเสมอในทางที่ดี ก็สามารถสงเคราะห์กันในสังคมนั้นได้  
 นอกจากหลักธรรมในสังคหวัตถุ  ๔ แล้วยังมีการคบมิตร (กัลยาณมิตร) ที่พระผู้มี 
พระภาคเจ้าตรัสสอนไว้เพื ่อให้บุคคลนั้น  ๆ เจริญก้าวหน้าในสังคมได้ เพราะสังคมจะอยู่
ร่วมกันด้วยความสงบสุข ร่มเย็นได้นั้นจะต้องมีมิตรที่ดี  มีธรรมอยู่ในจิตใจ นั่นก็คือ กัลยาณ
ธรรม ๗ ประการ ได้แก่ ความน่ารัก น่าเคารพ น่ายกย่อง รู้จักพูดให้เหตุผล อดทนต่อถ้อยค า 
แถลงเรื่องล้ าลึกได้ และไม่ชักน าไปในทางที่เสื่อม หลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมที่ท าให้มิตรได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข มิตรที่ดีนั้นย่อมจะน าไปมิตรด้วยกันไปในทางที่ดี  ที่เจริญ ให้ก้าวหน้า 
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ขาดเสียไม่ได้ด้วยสตินั่นเอง 

๔) ด้านปฏิบัติธรรม 
 การปฏิบัติธรรม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ สติ การที่จะบรรลุธรรมได้นั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ สต ิ
หลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้น่ันก็คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้  ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ แลอริยมรรคมีองค์ ๘ หลักธรรมเหล่าน้ีล้วนแต่มีสติเป็นส่วนประกอบ
ทั้งสิ้น ยกเว้น สัมมัปปธาน ๔ กับ อิทธิบาท ๔ แต่ก็หาใช่ว่าหลักธรรมทั้งสองจะไม่ส าคัญ เพราะ
หลักธรรมทั้งสองมคุีณเครื่องที่คอยช่วยสนับสนุนให้องค์ธรรมอื่น ๆ ด าเนินไปด้วย การด าเนินไปได้น้ัน
ก็ด้วยสติทั้งนั้น 
 
๕. บทสรุป 
 สติมีลักษณะเฉพาะประจ าตัว คือ มีความระลึกได้อย่างเนือง ๆ เป็นลักษณะ มีการไม่
หลงลืมเป็นหน้าที่ มีการรักษาอารมณ์เป็นผล และมีการจ าได้แม่ย าเป็นเหตุใกล้ สติจะท าหน้าที่ ใน
การคอยควบคุมก ากับรักษาจิตไว้เพื่อไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านในอารมณ์ตามอ านาจเป็นไปตามแรงแห่ง
ความศรัทธาและวิริยะ เพื่อท าให้เกิดปัญญา สติจึงมีความจ าเป็นต่อการงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ
เจริญกรรมฐาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเดิน การขับถ่าย เป็นต้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องมีสติ  
 สติจะท าหน้าที่ของตัวมันเองเองโดยจะท าหน้าที่ควบคู่ไปกับสัมปชัญญะ จึงมักเรียกว่า 
สติสัมปชัญญะ จะเป็นตัวที่คอยควบคุมทั้งกายวาจาและใจของบุคคลคนนั้น สติจึงมีความส าคัญ คือ 
เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า คือ การเจริญสติและสัมปชัญญะ คือ ความไม่ประมาท สติเป็นธรรมเอก 
ส่วนความประมาท คือ การขาดสติเปน็หนทางแห่งความตาย ในทางกลับกนัความไม่ประมาท การเจรญิสติ
                                                   

๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๔๐. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๕ 

 

 

เป็นหนทางน ามาซึ่งความสุข คือ ทางแห่งนิพพาน พระพุทธเจ้าตรัสแสดงให้ผู้ที่ต้องการพ้นจากทุกข์
พึงจะต้องด ารงตนอยู่ด้วยความเพียรด้วยสติ โดยใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ด้วยการพิจารณาเห็นกาย 
เวทนาจิต และสภาวธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้ พระองค์ทรงเน้นย้ าเรือ่งของสติและสมัปชัญญะเปน็แกนหลักในการพิจารณาอารมณ์
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติให้มีความเจริญในธรรมยิ่งข้ึนไป 
 สติที่ประกอบอยู่ในแต่ละหลักธรรมนั้น สติจะท าหน้าที่ในการช่วยเป็นก าลังหนุนหรือเอื้อ
อ านายให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิตหรือการบ าเพ็ญเพียรก็ตาม สติจะ
เป็นตัวคอยก ากับการปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ให้ประมาทหรือหลงลืมได้ โดยเฉพาะสติเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก
ส าหรับการเจริญกรรมฐานต้องใช้หลักธรรมในโพธิปักขิยธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมากส าหรับสติเพราะสติเป็นตัวท าให้เกิดปัญญา เป็นตัวที่มีความสัมพันธ์กับสมาธิ หากขาด
สติแล้วปัญญาจะไม่เกิดอย่างแน่นอน 
 สติและสัมปชัญญะมีบทบาท และมีหน้าที่ช่วยก าหนดพฤติกรรมให้มนุษย์มีพัฒนาการ 
และสร้างศักยภาพในการพัฒนาความประพฤติปฏิบัติ และใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน จะเห็นได้ว่า 
สติเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ท าใหก้ารเจริญสติเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ยังต้องมีสัมปชัญญะควบคู่ก ากับด้วย
เสมอ ถึงกระนั้นก็ตาม เมื่อเข้าใจในความหมายของสติ และสัมปชัญญะ แต่ถ้าขาดการฝึกเพื่อให้เกิด
สติและสัมปชัญญะ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ในการเจริญสติได้ 

๖.ข้อเสนอแนะ 
  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้   
 ๑) การวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องสติได้
เป็นอย่างดี เพราะผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค (เป็นบางส่วน) ให้มี
ความชัดเจนในการศึกษามากยิ่งขึ้น ท าให้การศึกษาด าเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๒) สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบผลการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญ
วิปัสสนาภาวนา แม้เนื้อหาและรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนทุกประเด็นแต่ก็ท าให้ผู้ศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไปได้ เพราะเนื้อหาและรายละเอียดที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าน้ันมาจากแนวทางและ
หลักค าสอนของพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความช านาญในการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
 ผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่าการวิจัยเรื่องสติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ควรจะได้
การศึกษาในรายละเอียดที่ปรากฏในฎีกาและอนุฎีกาที่มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมมากข้ึน และ
จากแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์ส านักปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนนอกเหนือจากปรากฏเนื้อหา
ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาเพื่อความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจและน าไปศึกษาไว้ ๒ ประเด็น คือ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์สติที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสติในทางโลกและสติในทางธรรมจาก
คัมภีร์และต าราวิชาการทั้งทางโลกและทางธรรมว่าเหมือนกันต่างกันอย่างไร และมีแนวทางที่จะ
ประยุกต์น ามาใช้ได้อย่างไร  



๕๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ๒) ศึกษาวิธีการและข้ันตอนการน าสติไปใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาอย่างละเอียดได้
อย่างไร เพราะแนวทางการปฏิบัติแต่ละที่นั้นแตกต่างกัน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถพัฒนาการปฏิบัติ
ไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
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๕๗ 

 

 

การจัดเสนาสนะเพือ่การปฏบิตัิธรรม 
A Management of Senãsana (Dwelling) for Dhamma Practice  

นางสาวเพ็ญศรี  ชั้นบุญ 

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ดร. 
ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาความส าคัญของเสนาสนะในคัมภีร์
พุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมวินัยเกี่ยวกับการจัดเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา ๓) เพื่อศึกษา
รูปแบบการจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผล
การศึกษาพบว่า เสนาสนะในทางพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งได้มี ๒ ประเภท คือ (๑) เสนาสนะ
ตามธรรมชาติ เช่น โคนไม้ ป่า ถ้ า (๒) เสนาสนะที่สร้างขึ้น เช่น โบสถ์ กุฎี วิหาร ปราสาท ห้องตึกแถว 
อาคาร ส่วนรูปแบบการจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม คือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวให้เหมาะสมต่อการเป็นที่ปฏิบัติธรรม อบรม สั่งสอน และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
สิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนาหมายถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า บริวาร หรือ 
บริขาร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเป็นการใช้  แนวคิด
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในพระวินัยปิฎก และพระสุตตันตปิฎก เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
การรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ ล าธาร ป่าไม้ ภูเขา  
ค าส าคัญ : เสนาสนะ, การปฏิบัติธรรม 

 ABSTRACT 

This thesis entitled is three objectives 1) to study the importance of Senãsana 
(dwelling) in Buddhist Scripture, 2) to study the discipline about the Senãsana 
(dwelling) management in Buddhist Scripture, 3) to study the Senãsana (dwelling) 
management model for promotion dhamma practice. This thesis is qualitative 
research. The result of study found that :- There are two types of Senãsana in 
Buddhism; (1) the natural Senãsana such as root of tree, forests, caves, (2) the 
constructed Sen sana such as the U osatha hall  the monk’s cell  the retreat 
(Vihraã), the castle, the commercial building. The model of Senãsana management 
for promotion practice dhamma is the management of surrounding environment to 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



๕๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

suitable for dhamma practice, training, instructing, and practice following the 
Discipline. The environment in Buddhism means the nature around us, it is called 
entourage or equipment. The environmental management of Senãsana in Buddhism  
is to use the concept Buddhism and environment as appearing in Vinaya-piṭaka and 
Suttanta-piṭṭaka to emphasize the preservation of environment such as tree, stream, 
forest, mountain, etc.  
Keywords :  Senãsana, Dharma practice. 
 
๑. บทน า 

การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีความเกี่ยวข้องกับการน าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเหลา่น้ันมาใช้เปน็เสนาสนะเป็นจ านวนมาก เช่น ป่า โคนไม้ ซอกหิน ถ้ า พุ่มไม้ กอไผ่๑ 
เป็นต้น ค าว่า “สิ่งแวดล้อม” ตามความหมายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นิยามว่า หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่
อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน๒  เพราะทรัพยากรธรรมชาตินี้เป็น
เสนาสนะและเป็นปัจจัย ๔ ที่พระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้และต้องเสพ บริโภค 
ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
จงบ ารุง ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารคือยารักษาโรค”๓ ปัจจัย ๔ 
เหล่าน้ีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับพระภิกษุสงฆ์ เราจะเห็นได้ว่าปัจจัย ๔ นั้นเกิดข้ึนมาตั้งแต่ 
สมัยโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบัน  

เสนาสนะนับว่าเป็นปัจจัย ๔ ข้ันพื้นฐานส าหรับพระภิกษุสงฆ์ เพราะพระภิกษุสงฆ์จะต้องมี
สังคมสงฆ์ เสนาสนะจึงเป็นส่วนหนึ่งในนิสัย ๔ อย่าง คือ การเป็นสมาชิกของพระภิกษุสงฆ์โดยการ
อาศัยเสนาสนะที่มีอยู่ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในครั้งพุทธกาล คือ เมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรง
อนุญาตให้ถวายเสนาสนะแก่พระภิกษุสงฆ์ หรืออาศัยอยู่ในที่เป็นสิ่งก่อสรา้ง พระภิกษุสงฆ์จะต้องอาศัย
อยู่ตามป่า๔ เช่น โคนต้นไม้บ้าง ภูเขาบ้าง ซอกเขาบ้าง ถ้ าบ้าง ป่าช้าบ้าง ป่าชัฏบ้าง ที่แจ้งบ้าง และที่
ลอมฟางบ้าง เป็นต้น ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุญาตให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ
สงฆ์เพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ความปลอดภัยของพระภิกษุสงฆ์ โดยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ประทับอยู่ที่เวฬุวันเขตกรุงราชคฤห์  ครั้งนั้นได้มีเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งมองเห็นพระสงฆ์
เดินออกมาจากที่อาศัยด้วยอาการสงบ ส ารวม น่าเลื่อมใส ปรารถนาสร้างที่อยู่ถวายพระสงฆ์ ซึ่งใน
สมัยแรกอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัยในวิหาร เรือนมุง แถบเดียว ปราสาท เรือนโล้นและถ้ า 

                                                   
๑ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตญาโณ), พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๕๖. 
๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, ธีระพล อรุณะกสิกรและ

คณะรวบรวม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๒), หน้า ๘. 
๓ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๔๙/๓๓๕, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๖๔/๔๙๙. 
๔ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙/๑๒. 
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ต่อมาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีซื้อสวนของเจ้าเชตุสร้างพระวิหารเชตวัน ได้สร้างวิหาร
หลายหลัง สร้างและปรับบริเวณพื้นที่ สร้างซุ้มประตู สร้างศาลาหอฉัน สร้างโรงไฟ สร้าง โรงเก็บ
อาหาร (กัปปิยกุฎี) สร้างวัจกุฏี สร้างสถานที่จงกรม สร้างศาลาจงกรม ขุดบ่อน้ า สร้างศาลาบอ่น้ า สร้าง
เรือนไฟ สร้างศาลเรือนไฟ ขุดสระโบกขรณีและมณฑป ในพระเชตวันมหาวิหาร๕ ดังจะเห็นได้ว่า
พระองค์ทรงอนุญาตให้สร้างเสนาสนะและสิ่งต่าง ๆ  

พระสงฆ์ในฐานะผู้ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปัจจัยในการด าเนินชีวิต  
เพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของพระสงฆ์ในแต่ละวันจ าเปน็ต้องมสีว่น
ในการอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของปัจจัย ๔ ได้แก่ 
เครื่องนุ่งห่ม อาหารบิณฑบาต ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของพระสงฆ์ที่
มีมาในคัมภีร์พุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากคัมภีร์พระไตรปิฎก  

การที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยส าหรับเป็นกฎหมายข้อบังคับส าหรับพระสงฆ์นั้นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความเป็นระเบียบดีงามและความสามัคคีของพระสงฆ์ เป็นแบบแผนข้อปฏิบัติ
ส าหรับพระสงฆ์ เป็นการควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ในขณะเดยีวกัน ก็เพื่อการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะอย่างมีคุณค่าและความหมายกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

จากข้อความดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้เขียนมีความสนใจ ว่าพระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดเสนาสนะ การจัดการสิ่งแวดล้อมว่ามีส่วนเกื้อหนุนต่อการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างไร 
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทีด่ี โดยการยกเอารูปแบบการจดัการสิ่งแวดล้อมสมัยพุทธกาลและสมยั
ปัจจุบันเป็นอย่างไร หลักธรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมควรเป็นอย่างไร 
และรูปแบบ วิธีการจัดเสนาสนะในพระพุทธศาสนากับสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร เพื่อเป็นสถานที่
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมควรเป็นอย่างไร ตลอดจนถึงการปฏิบัติที่คาดว่าจะมีต่อสภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผู้เขียนจึงสนใจและได้ก าหนดประเด็นปัญหาดังกล่าวและได้ศึกษาดังต่อไปนี้ 

๒. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพื่อศึกษาการจัดการเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา     
 ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมวินัยเกี่ยวกับการจัดการเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา   
 ๓) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  

๓. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสืบค้นข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร (Documentary Research) ผู้ เขียนจะศึกษาการจัดการเสนาสนะเพื่อการปฏิบัติธรรม
ด าเนินการวิจัยตามล าดับขอบเขตที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 (๑) ศึกษาการเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยอาศัยข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา และปกรณวิเสส  

                                                   
 ๕ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๘/๑๑๙.                           



๖๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 (๒) ศึกษาหลักธรรมวินัยเกี่ยวกับการจัดการเสนาสนะในคัมภีร์พุทธศาสนา ที่ปรากฏใน 
เอกสารต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) น าข้อมูลได้จากการศึกษามาแล้วมาท าการเรียบเรียง เขียนแบบเชิงบรรณนาและเสนอ
ให้ที่ปรึกษาพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสรุปและน าเสนอผลการวิจัย  

๔. ผลการศึกษา 
จาการศึกษาค้นคว้าท าให้ทราบความหมาย ความส าคัญ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

วิธีการจัดการเสนาสนะเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเหมาะ ดังต่อไปนี้ 
๑) ความหมายและความส าคัญของเสนาสนะ 
“เสนาสนะ” มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี โดยจากการวิเคราะห์ประโยคว่า “เสนาสนนฺติ 

สยนญฺจ อาสนญฺจ ยตฺถ ยตฺถ หิ เสต ิวิหาเร วา อฑฺฒโยคาทิมฺหิ  วา ต  ต  เสน  ยตฺถ ยตฺถ อาสติ นิสีทติ 
ต  ต  อาสน  ต  เอกโต กตฺวา เสนาสนนฺติ วุจฺจติ”๖ แปลความหมายว่า เสนาสนะ หมายเอาทั้งที่นอน 
และที่นั่ง ก็ ภิกษุนอนในที่ใด ๆ จะเป็นวิหารหรือโรงเรือนต่าง ๆ มีเพิง เป็นต้นก็ตาม ที่นั้น ๆ ช่ือว่า 
เสนาสนะ ภิกษุย่อมนั่ง คือย่อมนั่งพักอยู่ในที่ใด ๆ ที่นั่น ๆ ช่ือว่า อาสนะ รวมสองค านั้น เข้าด้วยกัน 
เรียกว่า “เสนาสนะ”   

เสนาสนะเป็นค าใช้เรียกสิ่งปลูกสร้างอันเป็นถาวรวัตถุ ตลอดจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ 
ต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา โดยทั่วไปเสนาสนะทั้งหลายที่มีมาแต่เดิมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็น
สิ่งที่สามารถอ านวยประโยชน์ให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรในพระพุทธศาสนา  ส าหรับประพฤติปฏิบัติ
ธรรมด าเนินไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์สูงสุดของพรหมจรรย์  คือ การดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง 
เรียกว่า นิพพาน ทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบ าเพ็ญบุญกุศลของประชาชน ซึ่งเสนาสนะเป็นที่อัน 
สัปปายะ๗   

 ในพระไตรปิฎกสามารถจ าแนกเสนาสนะออกได้ ๒ ประเภท คือ ประเภทแรกเป็น
เสนาสนะที่เกิดข้ึนหรอืมีอยู่กอ่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงบญัญตัิอนุญาตเสนาสนะ ซึ่งเกิดข้ึนเองหรือมีอยู่
แล้วตามธรรมชาติใช้เป็นที่บ าเพ็ญภาวนาหรือฝึกตนของนักบวชต่าง ๆ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้ง
ก่อนพุทธกาล เช่น ป่า (ป่าไผ่)๘  โคนไม้ (รุกขมูล)๙ ถ้ า๑๐  ประเภทที่สอง เป็นเสนาสนะที่มีอยู่แล้วใน
สังคมและพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้เป็นที่อาศัยได้ เป็นเสนาสนะที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น เรือนว่าง 
ศาลา กุฎี เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องอาศัยในการปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม  

                                                   
๖ พระพุทธโฆสาจารย์, วิสุทฺธิมคฺคปกรณสฺสส ปโม ภาโค นาม แปล, มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔๑ – ๔๒. 
๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมมิก จากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๐๙.   
๘ วิ.มหา.(ไทย) ๐๑/๒๙๕/๔๙๓.   
๙ ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๗๕/๗๘ – ๗๙. 
๑๐ วิ.มหา.(ไทย) ๐๑/๕๒๐/๖๕๓.   



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๖๑ 

 

 

เสนาสนะตามแนวทางการปฏิบัติสมณธรรม คือ เสนาสนะ ในทางพระพุทธศาสนา มี
ความหมายว่า ที่อยู่อาศัย เช่น กุฎี วิหาร และเครื่องใช้เกี่ยวกับสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แม้โคนไม้ เมื่อ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ก็เรียกเสนาสนะเหมือนกัน๑๑ 

๒) ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หลักปฏิจจสมุปบาท (ความหมายโดยเนื้อความ อัตถนัย) ดังนั้น ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง 

สิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดข้ึน คือ สิ่งนี้เกิดข้ึนก็มีสิ่งนี้ตามมา หรือเมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไป เกี่ยวโยง
กันไปเหมือนลูกโซ่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจยาการ แปลว่า อาการที่เป็นปัจจัยแก่กันมี ๑๒ ประการ
มีอวิชชาเป็นต้น ทั้งฝ่ายเกิด ทั้งฝ่ายดับ๑๒ 

นอกจากนั้น หลักปฏิจจสมุปบาท ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งต่าง ๆ ไม่มีใครเป็นนาย
ใครโดยไม่พึ่งพาอาศัยกันสิ่งต่าง ๆ  อาศัย ซึ่งกันและกันเกิดข้ึน การอาศัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่า 
เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นก็มีเมื่อใดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิดมนุษย์อาศัยธรรมชาติ และธรรมชาติต้องอาศัยมนุษย์
มนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกกับลายวงจรของธรรมชาตินั้น มันยิ่งอาศัยซึ่งกันและกัน
มนุษย์เข้าไปท ารายวงจรของมันเพราะมีอัตตาธิปไตย โดยถือว่า ตนเองเป็นใหญ่ต้องการเอาชนะ
ธรรมชาติและตักตวงเอาผลประโยชน์จากธรรมชาติมนุษย์ไม่รู้จักความพอดี ถ้ามนุษย์จะแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมมนุษย์จะต้องปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างถูกต้องอย่างสมดุลกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อย่า
พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกันตามหลักปฏิจจสมุปบาทและมนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท า
ร้าย 

พระสงฆ์ในฐานะผู้ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปัจจัยในการด าเนินชีวิตเพื่อ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของพระสงฆ์ ในแต่ละวันจ าเป็นต้องมีส่วนใน
การอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของปัจจัย ๔ ได้แก่ 
เครื่องนุ่งห่ม อาหารบิณฑบาต ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของพระสงฆ์ที่
มีมาในคัมภีร์พุทธศาสนา   

การที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัย ส าหรับเป็นกฎหมายข้อบังคับส าหรับพระสงฆ์นั้น 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความเป็นระเบียบดีงามและความสามัคคีของพระสงฆ์ และเป็นแบบแผนข้อ
ปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์ เป็นการควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ขณะเดียวกัน ก็เพื่อการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะอย่างมีคุณค่าและความหมายกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

หลักเมตตาธรรม พระพุทธเจ้าทรงน าหลักเมตตาธรรมมาประยุกต์ใช้แกปัญหาความขัดแย้ง 
ที่เกิดข้ึนไดอย่างดี คือ พระองค์น าหลักธรรมมาใช้ตรงกับเหตุนั่นเอง เหมือนกับการเอาน้ ามาดับ  ไฟ
หรือหนามยอกเอาหนามบ่ง ดังที่ปรากฏในเบื้องบนน้ัน วิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางไปสู  สันติภาพที่มี
ผลเสียหายน้อยที่สุด ดังความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณโกรธของคน ถ้าต่างฝ่ายต่างไม ยอม ความ

                                                   
๑๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๓๔๙. 
๑๒ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ค าวัด, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๘), หน้า ๔๙๔. 



๖๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ขัดแย้งก็จะไมจบ ซ้ ายังมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งหยุด คือ ไมโกรธ ตอบความขัดแย้ง
ก็จะจบลง  

หลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพึงเจริญ ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า 
หมู่สัตว์หรือปุ ถุชนผู้ที่ยังมากด้วยกิ เลสหยาบ คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ  หรือ กิเลส  
กลาง ๆ คือ โลภะ โทสะ โมหะ นั้น มักต้องเวียนอยู่ในไตรวัฏ คือ กิเลสวัฏ ความมีกิเลสดังกล่าว แล้ว
ก็ กรรมวัฏ คือมีกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันมีลักษณะที่เป็นความผูกโกรธ พยาบาท จอง
เวร เบียดเบียน ประทุษร้ายซึ่งกันและกัน เพราะความหลงผิด ยึดมั่น ถือมั่น เห็นแก่ตัวตน และพวก
พ้อง หมู่เหล่า เป็นการสร้างภพ สร้างชาติ อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แก่ตนเองเป็นทับทวี เรียกว่า วิ
ปากวัฏ ยากแก่การปฏิบัติธรรมโดยมัชฌิมาปฏิปทา คือ ศีล สมาธิและปัญญา อันเป็นเครื่องช่วยให้พ้น
ทุกข์เป็นการถาวรได้ 

จุดส าคัญอีกประการหนึ่งของพระวินัย จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มีเมตตาต่อสิ่งที่อยู่รอบด้าน 
พระสงฆ์จะเบียดเบียนสิง่ทีอ่ยู่รอบตัวไม่ได้ ดังเห็นได้จากบัญญัติสิกขาบทหา้มพระสงฆ์ ขุดดิน ห้ามตัด
ต้นไม้ ห้ามถ่ายอุจจาระและถ่ายปัสสาวะลงในน้ า เป็นต้นทุกข้อก็ล้วนแต่ มุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งสิ้นเป็นการมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับโลกอย่างถูกต้อง            

๓) รูปแบบการจัดการเสนาสนะเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
รูปแบบการจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้อธิบาย

เกี่ยวกับกรจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการบริหาร รูปแบบ และคุณค่าของการจัดเสนาสนะเพื่อปฏิบัติ
ธรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม   ดังในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา มีการให้ความหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพบว่า ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งในคัมภีร์พุทธศาสนา เรียกว่า บริวาร หรือ บริขาร ประเภทของ
สิ่งแวดล้อม ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๒ ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ กับ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมคือป่า 
สิ่งแวดล้อมคือถ้ า สิ่งแวดล้อมคือต้นไม้ สิ่งแวดล้อมคือน้ า สิ่งแวดล้อมคือสัตว์ สิ่งแวดล้อมคือดิน 
สิ่งแวดล้อมคือไฟ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึนได้แก่ กุฎิ อาคาร ศาลา วัดหรืออาราม วิหาร และ 
อุทยาน  

การบริหารสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับเสนาสนะในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่าแนวคิด
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ปรากฏทั้งในพระวินัยปิฎก และ พระสุตันตปิฎก โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งป่าไม้ ภูเขา ต้นไม้ ประเด็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมพบว่า สิ่งแวดล้อมมี
ประโยชน์ในภาชนะเป็นเสนาสนะวัด ที่อยู่ อาศัย อาหาร เภสัช ของภิกษุ ประเด็นปัญหาระบบนิเวศ
พบว่า ปัญหาระบบนิเวศในสมัยพุทธกาลเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ มีการเทเศษอาหารบิณฑบาตตาม
โคนต้นไม้ การปัสสาวะ อุจจาระ ลงในน้ าสาธารณะเป็นต้น ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเสนาสนะ 
พบว่า มีการก าหนดเขตพุทธาวาส เขตธรรมาวาส และเขตอื่น ๆ คือ สถานที่อยู่อาศัยของภิกษุณี ศิษย์
วัดและศาลาการเปรียญ   

ด้านการวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงวางแผนการบริหารสิ่งแวดล้อม
ด้วยการบัญญัติวินัยไว้เป็นแบบแผนในการบริหารสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่า มีการแบ่งแยกบุคคลให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อมอย่าง



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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ชัดเจน ได้แก่ เจ้าหน้าที่แจกภัตตาหาร (ภัตตุทเทสกะ) เจ้าหน้าที่ปูลาดเสนาสนะ (เสนาสนปัญญา 
ปกะ) เจ้าหน้าที่แบ่งเสนาสนะ (เสนาสนคาหาปกะ) เจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง (ภัณฑาคาริกะ)  
เจ้าหน้าที่รับผ้า(จีวรปฏิคคาหกะ)  เจ้าหน้าที่แจกผ้า (จีวรภาชกะ) เจ้าหน้าที่แจกข้าวต้ม (ยาคุภาชกะ)  
เจ้าหน้าที่แจกผลไม้ (ผลภัณฑาคาริกะ)  เจ้าหน้าที่แจกของขบฉัน (ขัชชกภาชกะ)  เจ้าหน้าที่แจกของ
เล็กน้อย (อัปปมัตตกวิสัชชกะ)  เจ้าหน้าที่แจกผ้าสาฎก (สาฏิกคาหากปะ)  เจ้าหน้าที่แจกบาตร (ปัตต
คาหาปกะ)  เจ้าหน้าที่จัดส่งคนวัด (เดินสาส์น) (อารามเปสกะ)  เจ้าหน้าที่ผู้ใช้สามเณร (สามเณรเปส
กะ)  เจ้าหน้าที่ท างาน (นวกัมมิกะ)  เจ้าหน้าที่อ านวยการก่อสร้างหรือควบคุมการก่อสร้าง (นวกัมม
ทายก) เป็นต้น ประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่า ทรงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้ปลูกป่า  รักษาน้ า และดิน และประเด็นประโยชน์ของการบริหาร
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ พบว่า มี ๓ ประการ  ได้แก่ ประโยชน์ด้านทัศนียะ  ประโยชน์
ด้านรมณียะ  และประโยชน์ด้านปสาทนียะ 

สถานที่แวดล้อมมีความส าคัญต่อการปฏิบัติธรรมในฐานะเป็นสัปปายะหรืออสัปปายะ  เช่น
กรณีภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้า แล้วจาริกไปชายแดนเพื่อปฏิบัติธรรมในป่า อาศัย
อยู่ในเสนาสนะป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต่อมาบรรณศาลาที่พักของท่านได้ถูกไฟไหม้ ท่ านปฏิบัติ
กรรมฐานไม่ส าเร็จ เมื่อกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้จักเลือก
สิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะหรืออสัปปายะในฆตาสนชาดก๑๓  ความว่า 

ครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ บังเกิดในก าเนิดนก บรรลุความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว ถึงความงามเป็น
เลิศ ได้เป็นพระยานก อาศัยต้นไม้ใหญ่ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกิ่งก้านสาขาและค่าคบมีใบหนาแน่น อยู่
ใกล้ฝั่งสระเกิดเอง ในแนวป่าต าบลหนึ่ง อยู่เป็นหลักฐานพร้อมทั้งบริวารนกเป็นจ านวนมาก 
เมื่ออยู่ที่กิ่ง อันยื่นไปเหนือน้ าของต้นไม้นั้น ก็พากันถ่ายคูถลงในน้ า และในสระเกิดเองนั่นเล่า 
ก็มีพญานาคผู้ดุร้ายอาศัยอยู่ พญานาคนั้นคิดว่า นกเหล่าน้ีพากันข้ีลงในสระอันเกิดเอง อันเป็น
ที่อยู่ของเรา เห็นจะต้องให้ไฟลุกข้ึนจากน้ าเผาต้นไม้เสีย ให้พวกมันหนีไป พญานาคนั้นมีใจ
โกรธ ตอนกลางคืน เวลาที่พวกนกทั้งหมดมานอนรวมกันที่กิ่งไม้จึงเริ่มท าให้น้ าเดือดพล่าน
เหมือนกับยกเอาสระข้ึนต้ังบนเตาไฟฉะนั้น เป็นช้ันแรก ช้ันที่สอง ก็ท าให้ควันพุ่งข้ึน ช้ันที่สาม 
ก็ท าให้เปลวไฟลุกขึ้นสูงช่ัวล าตาล พระโพธิสัตว์เห็นไฟลุกขึ้นจากน้ า ก็กล่าวว่า ดูก่อนชาวเราฝูง
นกทั้งหลาย ธรรมดาไฟติดข้ึนเขาก็พากันเอาน้ าดับ แต่บัดนี้ น้ านั่นแหละกลับลุกเป็น ไฟข้ึน 
พวกเราไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ ต้องพากันไปที่อื่น ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็พาฝูงนกที่เช่ือฟังค าบิน
ไปในที่อื่น ฝูงนกที่ไม่เช่ือฟังค าของพระโพธิสัตว์ ต่างพากันเกาะอยู่ ถึงความสิ้นชีวิตแล้ว” 

ในเสขิยวัตร ปกิณณกะ (หมวดเบ็ดเตล็ด) พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุ
ถ่ายอุจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนน้ าลายลงในน้ า๑๔  

จัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
กล่าวคือ การอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ของพื้นบ้านหรือ ชุมชนเอาไว้ เป็นคุณค่าด้านชีวิตที่แสดงออกถึง
ความภูมิใจ ภาษา วัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ อิทธิพลจากศาสนาความเช่ือ ความศรัทธาและปัญญา

                                                   
๑๓ ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๗/๑๓๒/๕๔ 
๑๔ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๕๓/๗๓๓ 



๖๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ในพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ เสนาสนะที่ สร้างข้ึนจึงทรงคุณค่าด้านจิตใจหรือเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนนั้นๆ เป็นการผสมผสานไว้ด้วยงาน ศิลปกรรม ตามวัดวาอารามต่างๆ ด้วยฝีมือของนายช่าง
ผู้ช านาญการประกอบกับภูมิปัญญาของประชาชนผู้เคารพศรัทธา เพราะสิ่งเหล่าน้ี เป็นการสร้างพลัง
ความรักชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของมนุษยชาตินั้น ๆ 

การดูแลรักษาเสนาสนะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม กล่าวคือ เรื่องที่มีความส าคัญที่ต้องร่วมมือกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับบุคคลในสังคม 
เพราะเสนาสนะบางอย่างเป็นสิง่เอื้อประโยชน์เฉพาะสงฆ์ เช่น กุฏิ อุโบสถ บางส่วนก็เอื้อประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย เช่น วิหาร ศาลา ตามบัญญัติของพระวินัยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และความเหมาะสมของ
พื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน ทรงอนุญาตให้มีการปรับปรงุเสนาสนะ เช่น อนุญาตให้ยกพื้น
วิหารข้ึนเพื่อแก้ไขเรื่องน้ าท่วม เรื่องการท าราวแขวนจีวร การท าฝ่าเพดาน การท าท่อระบายน้ า การ
ฉาบฝาผนัง การฉาบหลังคาและการท ารั้วล้อม๑๕ เป็นต้น 

การอนุรักษ์และท านุบ ารุงอาคาร โบราณสถาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สืบไปเป็นหน้าที่ของ
ทุกฝ่าย ส่วนที่ส าคัญคือพระสังฆาธิการในความรับผิดชอบนั้น ๆ ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๓๕ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐาน
เกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 
ส่วนความหมายของโบราณวัตถุ หมายถึงสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์
หรือสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ 
ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับประวัติของ
สังหาริมทรัพย์น้ัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ส่วนศิลปวัตถุ หมายถึง
สิ่งที่ท าด้วยฝีมือมนุษย์ และเป็นสิ่งที่นิยมกันว่ามีคุณค่าทางศิลปะ เมื่อว่าโดยสรุปในองค์รวมก็คือ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีสภาพเป็นรูปธรรม สามารถ
มองเห็นและจับต้องได้ ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือเป็นผลที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมมนุษย์๑๖ 

การบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเสนาสนะภายในวัดให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม เป็นที่
เจริญศรัทธาแก่ผู้เข้ามาในวัด สิ่งที่ผู้คนจ านวนมากคาดหวังจากการมาวัด นอกจากกิจโดยตรงแล้ว 
การพบกับบรรยากาศที่สงบสขุ มีความเรียบร้อย สวยงาม เกิดศรัทธา และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อศาสนา 
ดังนั้น พระสงฆ์ผู้ดูควรให้ความส าคัญต่อการดูแลท าความสะอาดวัด ความมีระเรียบในบริเวณวัด 
ตลอดจนจัดบริเวณของผู้ท ากิจกรรมในวัดให้มีความสะดวกสบายเหมาะสม จัดระเบียบของผู้ที่อาศัย
อยู่ในวัด ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลสัตว์ภายในวัด ให้มีที่อยู่ที่กิน และมีการสาธารณสุขที่เหมาะสม 

                                                   
๑๕ วิ.จู.(ไทย) ๗/๓๐๐–๓๐๓/๑๐๓–๑๑๐.   
๑๖ กรมศิลปากร, พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๓๕ พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สมาพันธ์จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๔๗-๔๘. 
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บางคนอาจมิได้มีธุระโดยตรงในการมาวัด หากต้องการเป็นสถานที่พักผ่อน หาความสงบ
หรือหาเที่ยวชมศิลปกรรม วัดที่งดงาม สะอาดและสงบ ย่อมสร้างศรัทธาได้อย่างมาก ขณะเดียวกัน  
ผู้ที่ต้องการประกอบศาสนากิจ ประเพณี พิธีกรรม ก็ย่อมพอใจที่จะมาวัดที่มีบรรยากาศที่น่าเคารพ
ศรัทธาเช่นกัน 

การดูแล รักษาเสนาสนะ สมบัติต่างๆ ที่มีคุณค่าภายในวัดให้อยู่ในสภาพดี พระสงฆ์ต้อง
สอดส่องดูแลสมบตัิและทรัพย์สนิภายในวัดอย่างเปน็สิ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทางวัฒนธรรม ของใช้ที่
มีมาแต่เดิมในวัดหลายแห่ง เช่น ระฆัง กลองเพล เรือพระ หรือของที่ชาวบ้านถวายให้แก่วัด ใน
ปัจจุบันเป็นงาน หัตถกรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่า ควรเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี  เมื่อสิ่งของหลายนี้
เสื่อมสภาพก็ด าเนินการอนุรักษ์ หากวัดใดมีหัตถกรรมที่มีคุณค่าเช่นน้ีเป็นจ านวนมากพอสมควร และ
ได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดี วัดนั้นจะเป็นสถานที่มีคนมาเยี่ยมมากข้ึน จนอาจจัดการและพัฒนาให้
เป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นสถานที่ส าคัญข้ึนได้ 
 
๕. บทสรุป  

รูปแบบการจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม คือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวให้เหมาะสมต่อการเป็นที่ปฏิบัติธรรม อบรม สั่งสอน และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
สิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนาหมายถึง ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า บริวาร หรือ 
บริขาร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเป็นการใช้  แนวคิด
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในพระวินัยปิฎก และ พระสุตตันตปิฎก เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
การรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้ ล าธาร ป่าไม้ ภูเขา  

การบริหารจัดการเสนาสนะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  ควรมีแนวทางการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

๑) การวางแผน เช่น ควรบริหารจัดการวัดให้เปน็ธรรมชาติที่สุด เช่น มีต้นไม้ แม่น้ า เป็นต้น 
เพื่อช่วยสร้างอากาศที่ดีให้กับวัด ควรสร้างวัดในที่ที่ไม่หนาว ไม่ร้อน เกินไป เพื่อให้สภาพร่างกายไม่
เจ็บป่วย เป็นต้น   

๒) การควบคุมดูแลและสั่งการ เช่น ควรจะมีวิธีเตรียมการป้องกันก่อนที่จะถึงฤดูฝนใน แต่
ละปี เช่น สร้างเสนาสนะให้มั่นคงแข็งแรงคุ้มแดดคุ้มฝนได้เป็นอย่างดี รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่
เสมอ เป็นต้น ควรดูแลความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ ขยะอยู่บ่อยครั้ง เป็น
ต้น  

๓) ด้านเป้าหมายและความคุ้มค่า เช่น ควรแนะน าให้ผู้อาศัยหรือผู้เข้ามาที่วัด รู้จักบริหาร
ร่างกายให้แข็งแรง รู้จักอาหาร อากาศที่เหมาะแก่ตน ผู้ปฏิบัติธรรมควรตระเตรียม ผ้าห่ม 
เครื่องนุ่งห่มให้สอดคล้องกับฤดูกาล หรือพกพายาส่วนตัว หรือ ยากันยุงมาด้วย หรือทางส านักงาน
กลางควรมีเอาไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นต้น 

๖. ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยน้ี ผู้วิจัยพบข้อที่น่าสนใจ และประเด็นที่น่าศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้    



๖๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๑) ศึกษาวิเคราะห์การอนุรักษ์ธรรมชาติตามแนวทางพระพุทธศาสนาศึกษาวิเคราะห์เรื่อง
ป่ากับพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน 

๒)  ศึกษาเรื่องเสนาสนะในพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนบท มีวัตถุประสงค์อย่างไร และ
ปัญหาอุปสรรค์ต่างกันหรือไม่ 

๔) ควรศึกษาการสร้างเสนาสนะรูปแบบแอบแฝงเพื่อการพาณิชย์เป็นอย่างไร อันจะตอบ
ปัญหาสังคมปัจจุบันได้  
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเอกสารเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การอวดอุตตริมนุสสธรรมใน

คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาการบัญญัติสิกขาบทการ
อวดอุตตริมนุสสธรรมในพระวินัยปิฎก ๒) เพื่อศึกษาความส าคัญและเกณฑ์ตัดสินการกล่าวอวด 
อุตตริมนุสสธรรมในคัมภีร์ พระพุทธศาสนา ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการอวดอุตตริม
นุสสธรรมที่ไม่มีในตนต่อสังคมไทย  

ผลการวิจัยพบว่า  ๑) การบัญญัติสิกขาบทการอวดอุตตริมนุสสธรรมในพระวินัยปิฎก 
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน ผู้ใดกล่าวอวดฯ 
ต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นพระภิกษุ นอกจากนี้ยังทรงบัญญัติการปรบัอาบตัิในระดับต่าง ๆ  
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้กล่าวอวด คือ ปาราชิก ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ทุกกฏ  ๒) พระพุทธเจ้าทรง
ให้ความส าคัญต่อสิกขาบทข้อน้ีเป็นอย่างมากทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีใน
ตนนี้ว่าเป็นยอดมหาโจร ฉันอาหารของชาวบ้านด้วยการไถยจิต เกณฑ์ตัดสินเป็นไปตามพระบัญญัติ
สิกขาบท ๓) ผลกระทบของการกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน ต่อสังคมไทย จ าแนกได้ดังนี้  
คือ ท าลายพระธรรมวินัย ท าลายประเพณีและวัฒนธรรม ท าลายเศรษฐกิจ  
ค าส าคัญ : การกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน 

Abstract 
This thesis is a documentary research entitled “An Analytical Study of  

False Claiming for a Superhuman Quality in Theravãda Buddhist Scri tures”  The 
purposes of this study are, 1) to study the rule-establishment of false claiming the 
attainments of the superhuman quality in the Basket of the Discipline (Vinaya 
Pitaka), 2) to study the significances and criteria for judging false claiming for a 
superhuman quality in Theravãda Buddhist Scriptures, 3) to study and analyze the 
effects of false claiming for a superhuman quality in the Thai society.  
                                                   

 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย. 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  



๖๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

The research found that, 1) the rule-establishment related with false 
claiming for a superhuman quality in Vinaya Pitaka, The Lord Buddha prohibited the 
monks from falsely claiming for a superhuman quality. If a monk, with intension, 
falsely claims for a superhuman quality, he will lose his status as a monk, bhikkhu, 
for life. In addition, he also laid down the levels of offence, ãpatti, according to the 
intensions of utterers such as pãrãjika (defeat), thullaccaya (grave offence), pãcittiya 
(minor matter), and dukkaṭa (offence of wrong doing). 2) The Buddha, among those 
rules, gives the greatest majority to parãjika (fourth defeat) likening those who 
intentionally claim for a superhuman quality to the greatest gangster eating the 
country’s alms food by theft  The criteria for judging false claiming for a superhuman 
quality are based on the principles of training rules. 3) The impacts of ones falsely 
claiming for a superhuman quality, have to be classified by Thai society, are 
destroying disciplines and doctrines of The Buddha, tradition, culture, and economy.   
Key word : False Claiming for a Superhuman Quality 

๑. บทน า 
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการอวดอุตตริมนุสสธรรมเป็นอย่างยิ่ง 

พระองค์มีพระด ารัสเปรียบเทียบไว้ว่า ภิกษุผู้ที่กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมนี้เปรียบเสมือน ยอดมหา
โจรจ าพวกที่ ๕ คือ เป็นสุดยอดของมหาโจร ดังมีพระด ารัสว่า  

ภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จ าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ 
๑) มหาโจรพวกที่ ๑ ได้แก่ ภิกษุช่ัวบางรูปในธรรมวินัยนี้ ปรารถนาว่าจักมีบริวารเป็นร้อย

หรือเป็นพันห้อมล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคาม ท าการฆ่าเองสั่งให้ผู้อื่นฆ่า อันคฤหัสถ์และ
บรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ย าเกรง ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขาร ๒) มหาโจรพวกที่ ๒ ได้แก่ ภิกษุช่ัวบางรูปฯ เล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ
แล้วอวดอ้างว่าเป็นของตน   ๓) มหาโจรพวกที่ ๓ ได้แก่ ภิกษุช่ัวบางรูปฯ โจทก์เพื่อนภิกษุผู้
บริสุทธ์ิ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธ์ิด้วยเรื่องที่ท าลายพรหมจรรย์อันไม่มีมูล  ๔) มหาโจร
พวกที่ ๔ ได้แก่ ภิกษุช่ัวบางรูปฯ สงเคราะห์ประจบคฤหัสถ์ด้วยครุภัณฑ์ของสงฆ์  ๕) มหาโจร
พวกที่ ๕ ได้แก่ ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไม่มีอยู่ ไม่เป็นจริง จัดเป็นยอดมหาโจรใน
โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ฉันอาหารของชาวบ้านด้วยไถยจิต  

ภิกษุผู้ประกาศตนซึ่งมีภาวะเป็นอย่างหนึ่งให้ คนเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่น ฉันอาหารด้วยไถยจิต 
เหมือนพรานนกลวงจับนกมากินฉะนั้น ภิกษุช่ัวจ านวนมากมีผ้ากาสายะพันที่คอ มีธรรมเลว
ทรามไม่ส ารวม พวกเธอย่อมตกนรก เพราะบาปกรรมทั้งหลายที่เลวทราม ภิกษุทุศีลไม่ส ารวม 
กินก้อนเหล็กที่ร้อนเหมือนเปลวไฟยังดีกว่า บริโภคอาหารของชาวบ้านไม่ดีเลย๑  

                                                   
๑ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๐-๑๘๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๖๙ 

 

 

โดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะมีความสนใจในเรื่องราวที่เหนือวิสัย เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ 
เรื่องที่ไม่มีใครสามารถท าได้ หรือมีคนจ านวนน้อยที่สามารถท าได้ สนใจเรื่องราวของผูท้ี่มีอภิญญา ผู้ที่
ส าเร็จเป็นพระอรหันต์  สังคมไทยปัจจุบันนี้มีบรรพชิตและคฤหัสถ์หลายท่านที่พยายามอวดอ้าง
อิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย์ เช่น อ้างว่าได้ไปเข้าเฝ้าถวายข้าวให้กับพระพุทธเจ้า พยากรณ์คติที่ไปของผู้ตาย 
การกล่าวเช่นน้ีเป็นการอวดอุตตริมนุสสธรรม  นอกจากนี้ยังมีฆราวาสบุคคลที่ไม่ใช่พระภิกษุได้อวด
คุณวิเศษ ก็ถือได้ว่าเป็นการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเช่นกัน  การประพฤติของพระภิกษุข้างต้นก็ดี 
การอวดอ้างอิทธิฤทธ์ิของคฤหัสถ์ก็ดี เป็นการกระท าให้ผู้อื่นเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
หลงเช่ือว่าบุคคลเหล่าน้ันมีความสามารถท าได้จริง เป็นการสร้างความเข้าใจผิดและท าลายพระธรรม
วินัย มีผลกระทบต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการปิดโอกาสผู้อื่นท าให้ผู้ที่
หลงเช่ือผิดน้ันไม่สามารถเข้าถึงพระธรรมแท้  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัย  
วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน ในสมัยปัจจุบันเปรียบเทียบ
กับหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑) เพื่อศึกษาการบัญญัติสิกขาบทการอวดอุตตริมนุสสธรรมในพระวินัยปิฎก  
 ๒) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การอวดอุตตริมนุสสธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนต่อสังคมไทย      

๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัย โดยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร คัมภีร์ หนังสือต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลเอกสารช้ันปฐมภูมิ  คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช ๒๕๓๙  พระไตรปิฎกแปลไทย (การอ้างอิง เล่ม ข้อ หน้าในงานวิจัยนี้ 
อ้างจากหนังสือพระไตรปิฎก หมายถึงอ้างอิงจาก ฉบับมหาจุฬาฯ)  
              ๒. ข้อมูลเอกสารช้ันทุติยภูมิ คือ คัมภีร์ อรรถกถาบาลี อรรถกถาแปลไทย  
              ๓. ข้อมูลช้ันอัตโนมติ หนังสือ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอวดอุตตรมินุสสธรรม 
รวมถึงการแสดงธรรมเผยแพรผ่่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น คลิปยูทู้ป  

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก ๑ ๒ และ ๓ หลังจากนั้นจึงได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เนื้อหา ความหมาย พร้อมกับใช้หลักตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยตามหลักการ
ที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้ คือ หลักมหาปเทส ๔ ที่มีมาในพระวินัยและพระสูตร ตลอดจนหลักพิจารณา
วินิจฉัยธรรม ๘ ประการ แล้วน าข้อมูลที่ได้นั้นวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อได้ค าตอบจากการค้นคว้าวิจัย ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๔. ผลการศึกษา 
 ๔.๑ ความเป็นมาของการบัญญัติสิกขาบทการบัญญัติสิกขาบทการกล่าวอวด 
อุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน  

จากการศึกษาวิจัยพบว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทตามเหตุปัจจัยที่ท าให้ภิกษุ
ประพฤติอันไม่สมควรท าให้เกิดอาสวัฏฐานิยธรรม ทรงบัญญัติสิกขาบทด้วยพระองค์เองโดยมีข้ันตอน



๗๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ต่าง ๆ คือ ๑) เมื่อภิกษุประพฤติเรื่องมัวหมองอันเปน็เหตุให้เกิดอาสวัฏฐินิยธรรมขึ้นในสงฆ์  ๒) ทรงมี
รับสั่งเรียกให้ภิกษุผู้ก่อเหตุเข้าพบและสอบถามเหตุที่เกิดข้ึน พร้อมกับการยอมรับของภิกษุที่ได้
ประพฤติไปแล้วนั้น  ๓) ทรงช้ีโทษแห่งการประพฤติอันไม่เหมาะสมนั้นๆ ๔) ตรัสอานิสงส์ของการ
ส ารวมระวัง อ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ  ๕) ทรงประกาศให้น าสิกขาบทข้ึนแสดงตามด้วยพระ
บัญญัติสิกขาบท๒  

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทครั้งละ ๑ ข้อ หากสิกขาบทที่บัญญัติแล้วนี้ยังไม่รัดกุม
และพระองค์เห็นว่าควรมีข้อควรเพิ่มเติมให้รัดกุมยิ่งข้ึนหรืออาจมีข้อยกเว้นพระองค์จะเพิ่มเติมใน
ภายหลังเรียกว่า พระอนุบัญญัติ กรณีการบัญญัติสิกขาบทปาราชิกข้อที่ ๔ นี้ มีเหตุปัจจัยมาจาก วัชชี
ชนบทเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ใช้สลากปันส่วนซื้ออาหาร ยากที่พระ
อริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้ ภิกษุที่จ าพรรษาริมฝั่งแม่น้ าวัคคุมุทาได้พากันกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่
ไม่มีในตน  ประชาชนก็พากันยินดีว่า เป็นลาภของพวกเราหนอ มีกัลยาณธรรมเหล่านี้มาอยู่จ าพรรษา
เลย โภชนะ (อาหาร) ... ขาทนียะ (ของขบเค้ียว) ... สายนียะ (ของลิ้ม) ...ปานะ (เครื่องดื่ม) ชนิดที่พวก
เขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น พวกเขาไม่รับประทานไม่ขบเค้ียว ไม่ลิ้ม ไม่ดื่มด้วยตนเอง ทั้งไม่ให้แก่
มารดาบิดา บุตร ภรรยา คนรับใช้กรรมกร มิตร อมาตย์ ญาติสาโลหิต ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบ 
และทรงแสดงว่า ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนน้ีคือยอดมหาโจร เปรียบเทียบลักษณะ
ของภิกษุมหาโจร ๕ จ าพวก มีปรากฏอยู่ในโลก  

บัญญัติสิกขาบท ดังมีพระพุทธพจน์ ดังนี้ว่า 
อนึ่ง ภิกษุใดไม่รู้ยิ่ง กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถ 

ให้น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ ครั้นสมัยต่อจากนั้น อันผู้ใดผู้หนึ่งโจทก็ตาม
ไม่โจทก็ตาม เธอผู้ต้องอาบัติแล้วหวังความบริสุทธ์ิ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่รู้
อย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ข้าพเจ้าไม่เห็นอย่างนั้น ได้กล่าวว่าเห็น ข้าพเจ้ากล่าวค าไร้ประโยชน์เป็น
ค าเท็จ เว้นไว้แต่ส าคัญว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้๓ 

การบอกกล่าวอุตตริมนุสสธรรมทีม่ีอยู่จริง ถ้าภิกษุนั้นบอกกลา่วกับอนุปสัมปนัเพือ่เหน็แก่
ปากท้อง มีพระพุทธบัญญัติสิกขาบท ดังนี้ว่า  

ก็ ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์๔ 
ภิกษุที่มีอุตตริมนุสสธรรมบอกแก่อุปสัมบัน คือ ภิกษุและภิกษุณีไม่ต้องอาบัติ 
อุตตริมนุสสธรรม ความหมาย ธรรมยวดย่ิงของมนุษย์  ธรรมของมนุษย์ผู้ยอดยิ่ง  ธรรม

ล้ ามนุษย์ ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ มรรคภาวนา การท าผลให้แจ้ง การละ
กิเลส ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส ความยินดี ในเรือนว่าง 

อุตตริมนุสสธรรม ความหมาย อิทธิปาฏิหาริย์ ได้แก่การแสดงฤทธ์ิ 

 

 
                                                   

๒ ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙๓-๑๙๗ /๑๗๗-๑๘๓. 
๓ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๗/๑๘๓. 
๔ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๖๙/๒๕๕. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๗๑ 

 

 

๔.๒ ความส าคัญและหลักเกณฑ์การอวดอุตตริมนุสสธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า หลักเกณฑ์การกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมเป็นไปตามพระบัญญัติ

สิกขาบทปาราชิกข้อที่ ๔ จ าแนกการกล่าวอวด ฯ ออกเป็น ๒ พวกคือ ๑) พวกที่บอกอุตตริ 
มนุสสธรรมที่มีในตน และ ๒) พวกที่กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน นอกจากนี้ยังมีธรรมที่
เรียกว่าอุตตริมนุสสธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธ์ิ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการ
กล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน คือการอวดอริยมรรค อริยผล ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ 
ญาณทัสสนะ มรรคภาวนา การท าผลให้แจ้ง การละกิเลส ภาวะที่จิตปลอดจากกิเลส ความยินดี ใน
เรือนว่าง 

ภิกษุบางรูปประกาศต่อหน้าพุทธศาสนิกชนว่าตนเองตัดกิเลสขาดแล้ว สิ้นกิเลสแล้ว บาง
รูปกล่าวกับฆราวาสว่าตนเองคือพระอรหันต์ แต่บางรูปแสดงอาการโดยอ้อม เช่น เมื่อมีผู้ที่กล่าวช่ืน
ชมว่าภิกษุนั้นคือพระอริยะก็แสดงอาการยอมรับ (ไม่ปฏิเสธ) ว่าตนเองคือพระอริยะ กล่าวพยากรณ์
คติที่ไปของผู้ตาย เป็นการแสดงให้รู้ว่าภิกษุรูปนั้นมีจุตูปปาตญาณ รู้ชัดการจุติ อุบัติของสัตว์ มีจักขุ
ญาณ เห็นแดนเกิดของหมู่สัตว์ในภพอื่น แสดงว่าผู้พยากรณ์อันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า การที่ปุถุชนพยากรณ์คติที่ไปของผู้ตายเสมือนหนึ่งเป็นการกล่าว
อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน   

ปุถุชน บุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็นผู้กลา่วอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมม่ีในตนน้ีไม่สามารถทราบ
หรือตัดสินได้ว่าบุคคลนั้นเป็นอริยะบุคคล๕ การพิจารณาตัดสินการกล่าวอวด ฯ ที่ผู้วิจัยค้นคว้าจาก
คัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ พิจารณาจากการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่กล่าวอวด ฯ ว่าเป็นพระอริยะจริง
หรือไม่ โดยวิธีการน าหลักธรรม คุณสมบัติของพระอริยะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ มาเปรียบเทียบ
กับการประพฤติ ปฏิบัติตน ถ้าหากบุคคลผู้ที่ได้กล่าวอวดว่าเป็นพระอริยะนั้น มีการปฏิบัติผิดไปจาก
คุณสมบัติของพระอริยะ นั่นแสดงว่าบุคคลนั้นได้กล่าวอวด ฯ ต้องอาบัติปาราชิก คุณสมบัติของพระ
อริยะ เช่น การละสังโยชน์ของพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ คุณสมบัติ
การรักษาสิกขาบท เช่น พระอริยะ ไม่จงใจต้องอาบัติ ท่านที่ส าเร็จมรรคผลตั้งแต่ช้ันโสดาบันข้ึนไป
ย่อมไม่บอกอุตตริมนุสสธรรม (แม้มีในตน) ต่อ อนุปสัมบัน ซึ่งถ้าท่านเหล่านั้นบอก ก็จะต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ ดังนั้นท่านจึงไม่บอกอุตตริมนุสสธรรม (ยกเว้นบอกกับอุปสัมบัน) ส่วนบุคคลผู้ที่กล่าวอวด 
อุตตรริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนก็คือพวกที่เก้อยาก ไม่ละอายต่อบาป ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย 
ปราศจากคุณสมบัติของความเป็นพระอริยะ มีไถยจิตอยากได้ลาภของชาวบ้าน 

๔.๓ ผลกระทบของการอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไม่มีในตนต่อสังคมไทย   
ผลกระทบของการการอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนแบ่งออกได้หลายระดับ คือ 

ท าลายพระธรรมวินัย ท าลายประเพณีและวัฒนธรรม บ่อนท าลายเศรษฐกิจผู้กล่าวผู้ที่กระท าผิด
กฎหมายบ้านเมืองกลายเป็นอาชญากรของสังคม พุทธศาสนิกชนไทยจ านวนหนึ่งนิยมเลื่อมใสศรัทธา
ในตัวบุคคล หวังพึ่งพาบุคคลดังกล่าวน าทางไปสู่ความส าเร็จทางธรรมและความเจริญมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต ผู้ที่กล่าวอวดฯ กลายเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ช้ีน าแนวทางการปฏิบัติทางศาสนา ท าให้
ประชาชนมีความเห็นคล้อยตาม ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึง ปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนให้ความนิยมช่ืน

                                                   
๕ ดูรายละเอียดใน ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๒/๑๔๑-๑๔๓. 



๗๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ชม เลื่อมใสศรัทธาพระอริยเจ้า มุ่งแสวงหาเพื่อเข้าพบ เข้าใกล้ ถวายความเคารพสักการะ ถวายทาน 
ด้วยหวังอานิสงส์แห่งการได้พบและการถวายทาน ดังตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้ในการ
บัญญัติสิกขาบทปาราชิกข้อที่ ๔ ว่า เพราะความศรัทธาในพระอริยะเจ้า ได้แก่พระอรหันต์ เป็นต้น 
ท าให้ประชาชนมุ่งหวังน าปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาหาร ไปพบถวายความเคารพสักการะ และถวายทาน
ให้กับภิกษุที่เข้าใจว่าเป็นพระอริยะ ถึงกับหวงแหน ไม่บ ารุงบิดามารดา บุตร ภรรยา ในยุคสมัย
ปัจจุบันน้ี ก็ยังมีเหตุการณ์เช่นน้ี พุทธศาสนิกชนเดินทางจากแดนไกลเพื่อเข้าไปพบไปกราบไหว้ ถวาย
ทานอันได้แก่ ปัจจัยสี่ ตลอดจนถึง เงิน ทอง ที่ดิน อันเป็นวัตถุที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุรับ 
ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนต่างยินดีในลาภปัจจัย โดยเสแสร้งซ่อนเลส ด้วยอุบาย
ต่าง ๆ เพื่อกลบเกลื่อนความอยากได้ของตน เช่น อ้างจะน าเงินไปจัดการท าโครงการต่าง ๆ อันเป็น
การปฏิบัติที่เป็นเรื่องนอกแนวค าสอนในพระธรรมวินัย กล่าวง่าย ๆ คือ ไม่ใช่กิจของพระอริยะ  

 สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดง อนุตตริยสูตร๖ แสดงถึง การได้ภาวะอันยอดเยี่ยม ๖ 
ประการ ไว้ว่า  คือ ภิกษุทั้งหลาย อนุตตริยะ (ภาวะอันยอดเยี่ยม) ๖ ประการนี้ คือ ๑) ทัสสนานุตตริ
ยะ (การเห็นอันยอดเยี่ยม)  ๒) สวนานุตตริยะ (การฟังอันยอดเยี่ยม)  ๓) ลาภานุตตริยะ (การได้อัน
ยอดเยี่ยม) ๔) สิกขานุตตริยะ (การศึกษาอันยอดเยี่ยม)  ๕) ปาริจริยานุตตริยะ (การบ ารุงอันยอด
เยี่ยม)  ๖) อนุสสตานุตตริยะ (การระลึกอันยอดเยี่ยม) 

พุทธศาสนิกชนจ านวนมาก ต่างก็มีความหวังจะได้พบ ได้เห็น ได้สัมผัสกับภาวะอันยอด
เยี่ยม ๖ ประการ แต่ส าหรับการไปพบกับพระภิกษุที่กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนกลับเป็น
ตรงข้ามคือได้ไปพบกับผู้ที่มีความเห็นผิด เปรียบเทียบกับพระพุทธด ารัสแสดงไว้ใน อนุตตริยสูตร 
ความว่า  ...ไปเพื่อเห็น... สมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิด การเห็นนี้มีอยู่ แต่ว่าการเห็นนี้ยัง
เป็นการเห็นที่เลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่อริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไป
เพื่อความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อคลายก าหนัด ไม่เป็นไปเพื่อดับ ไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับ ไม่เป็นไป
เพื่อรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 

ถ้าบุคคลที่พวกเขาไปพบโดยที่เข้าใจว่าคือพระอริยเจ้าน้ันความจริงแล้วไม่ใช่พระอริยะแต่
เป็นผู้หลอกลวง จึงเป็นการไปพบที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ไปพบเพื่อ
เสพอธรรม ได้รับค าช้ีน าในพระธรรมที่ผิดไปจากค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า พลาดโอกาสที่จะได้
พบกับพระธรรมที่ถูกต้อง ท าให้มีผลกระทบในวงกว้าง ดังนี้    

๑) ผลกระทบต่อสังคมพระภิกษุ 
พระภิกษุพวกหนึ่งมีความเห็นขัดแย้ง  พวกหนึ่งมีความเห็นคล้อยตาม พวกที่มีความเห็น

ผิดและคล้อยตามย่อมยกย่องสรรเสริญ หาโอกาสเข้าไปเป็นบริวาร ปฏิบัติตามค าแนะน าของภิกษุผู้
กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน ให้ความส าคัญกับบุคคลผู้กล่าวอวดฯ นั้น ยิ่งกว่าพระธรรม
วินัย เชิญชวนพุทธบริษัทให้มานับถือ ถวายทานให้กับบุคคลที่กล่าวอวดหรือร่วมท ากิจกรรมที่ผู้กล่าว
อวดจัดต้ังข้ึน  

 
 

                                                   
๖ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๐/๔๗๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๗๓ 

 

 

๒) ผลกระทบต่อสังคมท่ัวไป (อุบาสก อุบาสิกา) 
พุทธศาสนิกชนจ านวนหนึ่งให้ความสนใจอยากให้ทานกับพระอริยะระดับช้ันต่าง ๆ 

โดยเฉพาะพระที่ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ พวกเขามีความเข้าใจว่า ได้รับอานิสงส์ในการให้ทานสูงกว่า
การให้ทานกับพระภิกษุปุถุชน ศึกษาเปรียบเทียบจากพระพุทธด ารัสจาก เวลามสูตร ๗ เกี่ยวกับ
อานิสงส์ของการให้ทาน คือ “การที่บุคคลเช้ือเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่า
การที่บุคคลเช้ือเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้...”    

ตัวอย่างพุทธพจน์เกี่ยวกับอานิสงส์การให้ทานกับพระอริยะในระดับช้ันต่าง ๆ แล้วได้รับ
อานิสงส์มากนี้ ท าให้พุทธศาสนิกชน ได้แสวงหาพระอริยะ แสวงหาพระอรหันต์ โดยหวังว่าจะได้มี
โอกาสเข้าไปกราบไหว้ ให้ทาน ถวายทาน ให้พระอริยสาวกเหล่าน้ัน   

๓) ผลกระทบต่อประเพณีและวัฒนธรรม 
บุคคลที่กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิกล่าวสอนนอกธรรม

นอกวินัย ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ผู้น าทางศาสนา มีบุคคลที่ตนนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ ละเลยพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว สร้างกลไก ปลูกฝังวิธีการเผยแพร่
พระธรรม ตลอดจนวิธีการปฏิบัติและผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมที่ผิด ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
ตัวอย่างการท าลายประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย เช่น  

(๑) พระภิกษุผู้น าบางรูป และสมาชิก ไม่ยอมรับวัฒนธรรมการเวียนเทยีนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมส าคัญของประเทศไทย อ้างว่าไม่มีในพุทธวจนะ๘  

(๒) พระภิกษุผู้น าบางรูป ไม่ยอมรับประเพณีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ โดยอ้างว่า
ไม่มีในครั้งพุทธกาล สวดเป็นภาษาบาลีคนฟังไม่เข้าใจความหมาย เปรียบเทียบพระภิกษุที่สวดพระ
อภิธรรมด้วยถ้อยค าที่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่เหมาะสมคือเปรียบว่าการสวดพระอภิธรรมคือการหอน 
นอกจากนี้ยังพูดท าลายประเพณีการท าบุญ (อุทิศบุญ) ของญาติผู้ตาย การกล่าวเช่นน้ี ขัดแย้งกับพระ
พุทธด ารัสการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของบุตรต่อบิดามารดา คือ “คหบดีบุตร บุตรพึงบ ารุงมารดาบิดาผู้เป็น
ทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ คือ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน”๙ แสดงให้เห็น ว่าพระภิกษุรูป
นี้ กล่าวขัดแย้งกับหลักการอุทิศบุญ อันเป็นพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   

๓. สร้างวิธีการในการแสดงธรรมข้ึนมาใหม่ คือ แสดงธรรมให้กับศพที่ตายไปแล้วได้ฟัง 
เสียงอ่านพระธรรมแม้ว่าพวกที่เป็นต่างชาติต่างภาษาแม้ไม่เข้าใจภาษาไทย ฟังแล้วได้ผลเป็นอนาคามี  

๔. พระภิกษุผู้น าบางรูป และ กลุ่มสมาชิก ไม่ยอมรับวัฒนธรรมการเรียนบาลีไวยากรณ์ 
สร้างวัฒนธรรมการเรียนด้วยตนเอง ไม่ยอมรับค าแนะน าของผู้อื่น๑๐  

                                                   
๗ องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๒๑/๔๗๒. 
๘ พระคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล, การเวียนเทียนมีกล่าวไว้ในพุทธวจนหรือไม่?, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗, 

[แหล่งที่มา], ออนไลน์, https://www.youtube.com/watch?v=Vd_RSQcTh0E, [ ๑ มกราคม ๒๕๖๒].  
๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 
๑๐ พระคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล, พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน_2013-09-29, เวลา ๑:๑๑:๑๖ – ๑:๑๒:

[แหล่งที่มา], ออนไลน์, https://www.youtube.com/watch?v=eSa0yzakz5w, [๑ มกราคม ๒๕๖๒].  

https://www.youtube.com/watch?v=Vd_RSQcTh0E
https://www.youtube.com/watch?v=eSa0yzakz5w


๗๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า “แง่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ 
ความย่อหย่อนและประมาทในด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง มีมากที่เอาแค่คิด โดยไม่มีความรู้ พอได้ข้อมูล
นิดหน่อย ไม่ค้นหาตรวจสอบให้แน่ชัด ก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวไป แล้วก็พูด เขียนออกสื่อมวลชน ตัวเอง
เข้าใจผิดแล้วไม่พอยังพาผู้คนในสังคมไขว้เขวเตลิดไปด้วย”๑๑ นี้เป็นตัวอย่างการแสดงความเห็นทาง
วิชาการ เปรียบเทียบได้ดั่งเช่นพระภิกษุบางรูป แสดงธรรมโดยอ้างว่า เผยแพร่พุทธวจนะของ
พระพุทธเจ้า ออกไปในสังคมทั่วโลก โดยไม่ยินดีในเรียนรู้ศึกษาให้ถูกต้องและยังมีความประสงค์
เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ย่อมเป็นการท าลายพระธรรมค าสอนไปโดยปริยาย 

๔. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
พระพุทธด ารัสเกี่ยวกับผูท้ี่กล่าวค าเท็จมาใน จูฬราหุโลวาทสูตร  ดังนี้ ว่า “...ตถาคต... ไม่

กล่าวว่า บุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกลา่วเท็จทั้งทีรู่้อยู่ จะไม่ท าบาปกรรมอะไรเลย”๑๒  พระพุทธ
ด ารัสนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าหมายถึง ผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ย่อมกระท าบาปกรรมได้เนือง ๆ ภิกษุ 
หรือผู้ใดก็ตามที่ได้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน ก็ย่อมที่จะกระท าบาปกรรมได้เนืองๆ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการระดมทุนใน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ว่า “ถ้าจะมีการระดมทุนก็ต้องมุ่งเพื่อสนองงานหลัก คือการเจริญ
ไตรสิกขา หรือพูดอย่างค าสมัยใหม่ว่า ต้องใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพคน ยิ่งเวลานี้เศรษฐกิจฝืดเคือง 
ผู้คนเดือดร้อน ก็ต้องตัดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย นอกจากใช้จ่ายอย่างพระหยัดโดยทั่วไปแล้วก็ต้องเน้น
การสร้างคนเพื่อสร้างชาติระยะยาว”๑๓ 

บุคคลที่กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนเหลา่น้ีทอดทิง้คันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ 
อันเป็นภารกิจส าคัญของผู้ที่ เ ข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ไม่ ศึกษา ไม่เจริญในไตรสิกขา 
ขณะเดียวกันได้ประกอบกิจอิงอาศัยพระพุทธศาสนาหาเลี้ยงชีพและสร้างศาสนสถาน มีการระดมทุน
ในรูปแบบต่าง ๆ  ท าให้เกิดกระแสความนิยมในการใหท้านกับผูท้ี่อา้งว่าเป็นพระอริยะ มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ พุทธบริษัท
จ านวนหนึ่งให้ความส าคัญในตัวบุคคลมากกว่าพระธรรม อันเป็นช่องทางให้ผู้ที่กล่าวอวดฯ น ามาใช้
เป็นเครื่องมือแสวงหาลาภ สมดั่งกับที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกภิกษุผู้พวกนี้ว่าเป็นดุจยอดมหาโจร๑๔  

๕) แนวทางป้องกันปัญหาการกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมท่ีไม่มีในตน 
(๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาอย่างเป็นระบบ วางรากฐานการศึกษา

ทั้งในหมู่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วางระบบการศึกษาในระดับโรงเรียน สร้างจิตส านึก  
ให้ตระหนักรู้คุณค่าของการศึกษาพระธรรมวินัย      

                                                   
๑๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), นักวิชาการเทศ ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา , 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: เจริญดีม่ันคงการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๓๓. 
๑๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐๘/๑๑๙. 
๑๓ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษา

พระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย , พิมพ์ครั้งที่ ๒๘, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด , 
๒๕๕๘), หน้า ๓๙๘. 

๑๔ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๕/๑๘๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๗๕ 

 

 

(๒) การเผยแพร่พระธรรมให้ถูกต้อง โดยเผยแพร่ อ้างอิงจากพระไตรปิฎกเป็นหลักส าคัญ 
มีองค์กรที่คอยตรวจสอบการเผยแพร่พระธรรม หากพบว่ามีการเผยแพร่พระธรรมที่ผิดไปจากค าสอน
ของพระพุทธเจ้า หน่วยงานของรัฐสามารถสั่งระงับการเผยแพร่  

(๓) นักวิชาการพุทธศาสนา ควรให้ความรู้ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของพระอริยะ น าเสนอ
หลักธรรมอันเปน็คุณสมบัติของพระอริยะให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนน าไป
ศึกษาเปรียบเทียบโดยไม่เห็นแก่ตัวบุคคลแต่ให้มุ่งหวังเพื่อรักษาพระธรรมวินัย  

(๔) ออกกฎหมายเพิ่มบทลงโทษภิกษุ ที่กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน  

๕.สรุปและข้อเสนอแนะ  
สรุป การบัญญัติสิกขาบทการอวดอุตตริมนุสสธรรมในพระวินัยปิฎก  
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน ผู้ใด

กล่าวอวดฯ ต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที นอกจากนี้ยังทรงบัญญัติการปรับ
อาบัติในระดับต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของภิกษุผู้กล่าวอวด และวิธีการกล่าวอวดฯ คือ ปาราชิก 
ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ และทุกกฎ จ าแนกได้ดังนี้ 

๑) อุตตริมนุสสธรรม ท่ีเกี่ยวกับอริยมรรค อริยผล และอิทธิปาฏิหาริย์ 
เกี่ยวกับอริยมรรค อริยผล พวกที่มีอุตตริมนุสสธรรมในตน (เป็นอริยบุคคล ผู้ที่ได้

อริยมรรค อริยผล)  ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีในตน กล่าวต่ออุปสัมบัน ไม่ต้องอาบัติ  (อุปสัมบัน 
คือ พระภิกษุ ภิกษุณี)  ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง แก่ อนุปสัมบัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์  
(อนุปสัมบันคือ ผู้ยังมิได้อุปสมบท ได้แก่ สามเณร สิกขมานา สามเณรี และคฤหัสถ์)   ภิกษุบอกอุตต
ริมนุสสธรรมที่มีอยู่จริงของภิกษุรูปอื่นแก่อนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฎ 

พวกที่ไม่มีอุตตริมนุสสธรรม (ไม่ได้เป็นอริยบุคคล ผู้ที่ไม่ได้มรรคผล)  ภิกษุกล่าวอวด 
อุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน กล่าวต่อผู้อื่น ต้องอาบัติปาราชิก  ภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมของ
ภิกษุรูปอื่นที่ไม่มีอยู่จริง ผู้ฟังเข้าใจต้องอาบัติถุลลัจจัย ผู้ฟังไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกฎ  ภิกษุกล่าวอวด
อุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน กล่าวในตนเพียงล าพัง ไม่มีผู้รับฟัง ต้องอาบัติทุกกฎ  

คฤหัสถ์ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน มีโทษคือการกล่าวค าเท็จ ผิดเบญจศีล  
ข้อที่ ๔ และได้รับการต าหนิติเตียนจากชาวโลก 

อุตตริมนุสสธรรม ที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธ์ิ  ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตตริมนุสส
ธรรมแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ อนึ่งพระบัญญัติการหา้มแสดงอิทธิปาฏิหาริย์น้ี
ไม่รวมอยู่ในสิกขาบทที่ต้องน าข้ึนสู่การสวดพระปาติโมกข์ พร้อมทั้ งมีเงื่อนไขว่า ห้ามการแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์เพื่อแลกเปลี่ยนกับปัจจัยบริขาร เช่น บาตรไม้ เป็นต้น     

๒) ความส าคัญและหลักเกณฑ์การอวดอุตตริมนุสสธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงใหค้วามส าคัญต่อสกิขาบทข้อน้ีเปน็อย่างมากทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่กลา่วอวดอุตตริมนสุส
ธรรมที่ไม่มีในตนน้ีว่าเป็นยอดมหาโจร ฉันอาหารของชาวบ้านด้วยการไถยจิต เกณฑ์ตัดสินเป็นไปตาม
พระบัญญัติสิกขาบทและพระธรรม  

๓) ผลกระทบของการกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไม่มีในตนต่อสังคมไทย จ าแนกได้
ดังนี้ คือ ท าลายพระธรรมวินัย ท าลายประเพณีและวัฒนธรรม ท าลายเศรษฐกิจ  



๗๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจค้นคว้าวิจัย ศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) ท าอย่างไรให้พุทธบริษัทได้เข้าถึงและศึกษาพระธรรมในพระไตรปิฎก 
(๒) หาวิธี แนวทาง ออกกฎหมายคุ้มครองคัมภีร์พระไตรปิฎก ตลอดจนถึงการป้องกันการ

ตัดทอนลดจ านวน ดัดแปลงคัมภีร์พระไตรปิฎก 
(๓) น าเสนอให้ รัฐ องค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลพระพุทธศาสนา หาแนวทางออก

กฎหมายเพิ่มบทลงโทษต่อผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตน  
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เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
________.เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต , พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : 
 ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vd_RSQcTh0E
https://www.youtube.com/watch?v=f7fIHCUuceI
https://www.youtube.com/watch?v=eSa0yzakz5w
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ศึกษาการบรรลุธรรมในอนัตตลกัขณสูตร 

A STUDY OF ENLIGHTENMENT IN ANATTALAKKHANA SUTTA 

  พระมหาทัพยา  ปิยวณฺโณ (แจ่มจ ารัส) 

บทคัดยอ่  
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาโครงสร้าง เนื้อหาและความส าคัญ
ของอนัตตลักขณสูตร ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สัมพันธ์กับการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร ๓) เพื่อ
ศึกษาการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
การบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร คือ การเจริญวิปัสสนาจะต้องปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ มีการ
พิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม เป็นทางสายเอก และเป็นทางสายเดียวที่ด าเนินไปสู่การบรรลุ
ธรรม และการที่จะบรรลุธรรมถึงจุดสูงสุดได้น้ัน ต้องมีความบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลส ๓ อย่าง ได้แก่ 
บริสุทธ์ิจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล บริสุทธ์ิจากกิเลสอย่างกลางด้วย สมาธิ และบริสุทธ์ิจากกิเลส
อย่างละเอียดด้วยปัญญา เพราะเหตุนี้ ศีล สมาธิ และปัญญา จึงเป็นหลักแห่งการศึกษาและปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความบริสุทธ์ิ 

ค าส าคัญ การบรรลุธรรม , อนัตตลักขณสูตร 

Abstract 
  This research has 3 objectives: 1) to study the structure The content and 
importance of Anatlakkhana Formula 2) to study the principles related to the 
fulfillment of the Anatlakkhana formula 3) to study the enlightenment of Dharma in 
Anatlakkhana Sut This research is a qualitative research. Research study The 
enlightenment of Dharma in Anatlakkhana Sut the Vipassana practice in the Four 
Foundations of Mindfulness which contemplation on body, feeling, mind, and mind-
objects. It is the one way to attain an enlightenment. The ultimate enlightenment 
should have the three purifications from defilements e.g., the purification from rough 
defilements by morality, the purification from middle-defilement by concentration, 
and the purification from thorough defilement by wisdom. So, the morality, the 
concentration, and the wisdom are the principle of study and practice to the 
purification. 

Keyword:  Enlightenment,  Anattalakkhanna Sutta 
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๑. บทน า 
 การเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถพัฒนาจิตของตนข้ึนเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถบรรลุ
จุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ จะได้ช่วยสังคมโลกได้รับประโยชน์คือสันติภาพ ปัญหาต่างๆ ที่โลก
ก าลังประสบอยู่ เช่น การเบียดเบียนท าลายล้างกัน การแย่งชิงผลประโยชน์จะลดน้อยลงไปตามล าดับ 
จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น ก็เพื่อช าระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธ์ิสะอาด หมดจด
กระทั่งถึงบรรลุ มรรค ผล นิพพาน  

การบรรลุธรรมจึงเป็นการพัฒนาปัญญาโดยวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จนสามารถรู้แจ้ง
อริยสัจ ๔ มีสภาวจิตที่เข้าถึงโลกุตรธรรม ๙ การปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมดังกล่าวนี้ต้องเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ โดยมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์ ผู้บรรลุธรรมดังกล่าวเรียกว่าพระอรยิบุคคล ที่
ท าการละสังโยชน์ธรรมได้ตามก าลังของมรรคญาณแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ พระโสดาบัน พระ
สกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์  อนัตตลักขณสูตรจึงเป็นพระสูตรหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะว่า
เป็นพระสูตรแรกที่ท าให้ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เป็นพระสูตรที่มีการถามตอบสอบอารมณ์
ในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และที่ส าคัญอย่างยิ่งเป็นพระสูตรที่สอนในเรื่องที่ไม่มีใครสอน
ได้น่ันก็คือ เรื่องอนัตตา 
 การบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธองค์ทรงช้ีโทษของขันธ์ว่าเป็นไปเพื่ออาพาธ ไม่
สามารถบังคับบัญชาได้ ไม่อยู่ในอ านาจ ไม่คงทนอยู่สภาพเดิมเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ ที่ส าคัญนั้น
พระพุทธองค์ทรงช้ีให้เห็นความไม่มีตัวตน เป็นแต่เพียงขันธ์ธาตุ มารวมกันเท่าน้ัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้
ยากขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปในสมัยนั้น อุปาทานขันธ์ เป็นที่ท าให้มีความยึดมั่นถือมั่นในรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณว่า เป็นของเรา จึงท าให้เป็นทุกข์ ดังนั้นการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ และ
บรรลุธรรมนั้นได้ ก็คือการละความมีตัวตน ความเป็นเราของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่สภาวธรรม    

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑) เพื่อศึกษาโครงสร้าง เนื้อหาและความส าคัญของอนัตตลักขณสูตร  
 ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สัมพันธ์กับการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร 
 ๓) เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาของการศึกษาการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร โดยค้นคว้าข้อมูลขั้นปฐมภูมิจาก
พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ  จากต าราวิ ชาการทาง
พระพุทธศาสนาต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง เขียนบรรยายเชิงพรรณนา แล้วน าเสนอ
ผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
๔. ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตรท าให้ได้พบประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  
๑. ประเด็นเรื่องศึกษาโครงสร้าง เนื้อหาและความส าคัญของอนัตตลักขณสูตร พบว่า 

เนื้อความในพระสูตรแสดงให้เห็นถึงธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ดีแล้วด้วยอาการ ๑๒ 
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ประการ ทรงตรัสให้โอวาทแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ โดยการพิจารณาเรื่องปัญญานี้เพราะเป็นจริงโดยรูป
และนามเป็นเหตุ เป็นผลต่อกันและความเป็นไปแห่งปัญญาคือทางออกจากทุกข์ การแสดงพระธรรม
เทศนาด้วยความ จริงอันประเสริฐ ๔ ประการ อันพระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วว่า  “ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิด
แล้ว ญาณเกิดแล้ว วิชชาเกิดแล้ว ปัญญาเกิดแล้ว แสงสว่างเกิดแล้วในธรรมทัง้หลายอันเราไม่เคยสดบั
มาก่อนว่า นี้ ทุกขอริยสัจจะ นี้สมุทัยอริยสัจจะ นี้นิโรธอริยสัจจะ นี้นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะ เป็น
กิจควรรู้ ควรละ ควรท าให้แจ้ง ควรด าเนิน “ ”ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญา
เป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตา ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะเป็น
อัตตาแล้ว ย่อม ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ บุคคลย่อมได้ในรูปอย่างนี้ว่า ขอรูปจงเป็นอย่างนี้ อย่าได้เป็น
อย่างนั้นเลย เป็น ต้น  ”ธรรมในที่นี้หมายถึง รูปนามซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเกิดผลแก  ่สรรพสัตว์
ทั้งหลายว่าตน ว่า ตัวตน และเป็นไปแก่ผู้เห็นภัยในรูปนามนั้นว่า เป็นสิ่งที่ควรละออกจากความมี
ความเป็นดังนั้น ควร เบื่อหน่ายคลายก าหนัด เป็นต้น 

ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสให้โอวาทแก่ปัญจวัคคีย์ หมายถึง สภาวธรรมอย่าง 
หนึ่ง มีความเป็นไปในสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สภาวะที่เป็นทุกข์ สภาวะที่เป็นเหตุของทุกข์ 
สภาวะที่เป็นความดับทุกข์ สภาวะที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  )มรรคญาณ  (ความเป็นไปแห่ง  
สภาวะที่เป็นปัจจัยแก่รูปนามทั้งหมด เรียกว่า  “ธรรม  ”ว่าโดยหลักการ คือ ปัจจัยในปัฏฐา  อัน  
น าไปสู่ผลประการหนึ่ง น าไปสู่กระบวนการแห่งรูปนามประการหนึ่ง เช่น เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย 
เป็นเหตุ เป็นผลแก่ชาติ ชาติ ได้แก่ ความเกิด การหยั่งลงสู่ครรภ์แห่งมารดา เป็นต้น 

การวิจัยและค้นคว้าหลักธรรมเพื่อน ามาวิเคราะห์และอธิบายหลักธรรมต้องน าข้อมูลมา 
พิจารณาด้านความสอดคล้องกันของแหล่งข้อมูล เพื่อให้เห็นตัวแปรส าคัญเป็นปัจจัยที่เป็นไปตาม  
ความจริง และผลของปัจจัยนั้นๆ ได้แก่ หลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตนสูตร และเป็นแนวเชิง 
เปรียบเทียบและสังเคราะห์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่ท าการวิจัย ได้แก่ การบรรลุธรรมของ  
ปัญจวัคคีย์ หากน ามาวิเคราะห์ต้องแยกประเด็นดังนี้ว่า ปัญจวัคคีย์เป็นผู้บ าเพ็ญเพียรเพื่อเป็นสาวก 
ของพระพุทธเจ้า และหากพิจารณาด้านความเป็นไปได้ที่ท าให้ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมนั้น โดยการ 
สังเคราะห์เข้ากับหลกัการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้ง คือ วิปัสสนากรรมฐาน หลักธรรมที่สงเคราะห์เข้ากับ 
วิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ แนวทางวิสุทธิ ๗ และวิปัสสนาญาณ ๙ เป็นต้น 

ไตรลักษณ์ช่ือว่าเป็นหัวใจส าคัญในด้านความตระหนักที่เป็นความจริง ความเห็นตาม 
สภาวะที่เป็นจริงเรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ เป็นญาณที่เกิดในญาณ ช่ือว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ เป็น 
ปัญญาญาณที่เห็นขันธ์ ๕ โดยสมุฏฐานของรูปกับนามเป็นไปในกฏแห่งธรรมดาหรือสามัญญลักษณะ 
ประกอบด้วยสมุฏฐานปัจจัยของสภาวธรรมเหล่าน้ัน ความรู้ในเหตุและผลเป็นปัญญา ความเป็นจริง 
ของสรรพสังขารธรรมนั้น การแสดงปัจจัยอันสืบเนื่องกันเพื่อพิจารณาความเป็นไปแห่งรูปนามใน  
อริยสัจจ์ ๔ บ้าง ได้แก่ ความเกิดข้ึนแห่งตัณหา เป็นที่มาแห่งทุกข์ ความดับแห่งปัจจัยเหล่านั้น เป็น 
ความรู้ความดับทุกข์ การด าเนินในข้อให้ถึงความดับทุกข์ คือ ปัญญาเพื่อการออกจากทุกข์และความ 
ดับทุกข์ เป็นต้น 

๒. ประเด็นเรื่องหลักธรรมที่สัมพันธ์กับการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร พบว่าการ
พิจารณาตามความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของ ปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท ว่าโดยจิต เจตสิก รูป เป็นไป
ด้วยปัจจัยแห่งรูปนาม ได้แก่ ปัจจัยที่เป็น อัญญมัญญปัจจัย ปัจจัยที่เป็นสหชาตปัจจัย เป็นไปแก่ผล 



๘๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

คือ ความเกิด อัตตาจึงหมายเอาธาตุ ทั้งหลายว่าตัวตน ผู้เข้าถึงธาตุว่าตัวตนย่อมเป็นปุถุชน มิใช่พระ
อริยบุคคล อัตตาย่อมเห็นว่า นั่นเรา นั่นของเรา เราเป็นน่ัน นั่นเป็นตัวตนของเรา 

อนัตตาคือลักษณะความจริงของสรรพสตัว์ทั้งปวง ความเห็นว่าสรรพสังขารธรรมทั้งปวง 
เป็นอนัตตาเท่ากับเห็นอนุโลมตามความจริงแห่งอริยสัจจ์ ๔ ประการ ความจริงอันประเสริฐ โดยการ 
พิจารณาเห็นความเป็นไปแห่งรูปนามทั้งปวงว่า เป็นไปด้วยเหตุแห่งความจริงว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่ 
ตัวตน ประการหนึ่ง เป็นไปด้วยเหตุแห่งความจริงว่ารูปและนามมีธรรมชาติให้เกิดทุกข์ เหตุให้มีทุกข์ 
ได้แก่ ปัจจัย คือ ตัณหา ความเกิดข้ึนแห่งปัจจัย คือ ตัณหา เป็นเครื่องน าสรรพสัตว์ให้เป็นไปในโลกนี้ 
ด้วยประการแห่งทุกข์ มีอุปาทานเป็นปัจจัยสืบเนื่องให้มีภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส อุปายาส เป็นต้น เมื่อรู้ว่าสังขารธรรมทั้งหลายเปน็ปัจจัยให้สรรพสัตว์มีทุกข์ด้วยภัยต่างๆ เป็น  
ที่ก าหนดในอารมณ์ไม่ยึดมั่นในธาตุ ๔ นาม ๔ และรู้แจ้งแก่ธาตุ ๔ นาม ๔ คือ ปฏิปทาเพื่อให้เกิดซึ่ง 
ปัญญา ควรด าเนินตามทางดังนี้ เป็นหลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรเป็นไปเพื่อได้บรรลุมรรค ผล 
นิพพาน  

อาศัยความเกิดข้ึนแห่งปัญญาและเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของรูปนาม ได้แก่ ปัญญาเกิด
จากการพิจารณารูปนามประกอบด้วยกุศลจิตด้วยไตรลักษณ์ วิเคราะห์โดยนัยแห่งอภิธรรม คือ จิต
และ เจตสิก ปัญญาจัดเป็นเจตสิกธรรมอย่างหนึ่งจะไม่อาศัยรูปนามมิได้ ย่อมเป็นไปในวิถีแห่งรูปนาม 
ประกอบด้วยความรู้ชอบแห่งการละซึ่งความก าหนัดพอใจในรูปนามนั้น เป็นต้น  

การวิเคราะห์หลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรด้วยการสังเคราะห์หลักธรรมที่เป็นเหตุแก่
การได้บรรลุธรรม ได้แก่ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน สังเคราะห์เข้า
กับ วิสุทธิ ๗ วิปัสสนาญาณ ๙ และปัจจัยในปัฏฐาน ซึ่งเป็นทั้งส่วนที่ท าให้เกิดทิฏฐิและส่วนที่ท าให้ได้ 
บรรลุมรรคผล การก าหนดรู้เอารูปนามมาเป็นอารมณ์เป็นเหตุแก่การสอบสวนซึ่งอารมณ์นั้นแล้วเกิด 
ปัญญารู้แจ้งแก่ธรรมรูปธรรมนามเป็นเหตุให้จิตของผูเ้จริญวิปัสสนากรรมฐานพบความจริงว่า ตนมีรูป 
มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ เพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยให้เห็นประการนั้น เป็นต้น  

การพิจารณาขันธ์ ๕ ด้วยอารมณ์ในขันธ์ ๕ เพื่อเปลื้องทิฏฐิของผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน อันเป็นเหตุให้เข้าใจว่า รูปนามคือ สิ่งที่รู้ไม่ได้ ผู้เห็นรูปนามว่าเทพเจ้าย่อมไม่เปลื้องทิฏฐิใน
ขันธ์ ๕ นั้น เป็นเหตุให้เห็นผิดในธรรมว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเห็นว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพราะความไม่รู้ 
คือ อวิชชา ปิดกั้นปัญญาในความรู้ถอนจากรูปนาม เป็นต้น 

๓ .ประเด็นเรื่องการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร โดยการจ าแนกออกเป็นแนวคิดใน
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เกิดทัศนะในการน าหลักธรรมในอนัตตลักขณสูตรไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง
ต่อเหตุและผลของปญัหาว่าเป็นปญัหาภายในจิตหรอืเปน็ปัญหาภายนอก หรือทั้งสองส่วน ซึ่งบุคคลไม่
พิจารณาให้ทั่วถึงในความเป็นไปแห่งรปูนาม ได้แก่ ความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุเป็นปจัจยัด้วยความเหน็
ว่าตัวตน มีในสมุฏฐาน มีในเหตุคือ ตัณหา ความรู้ถอนในความก าหนัดยินดีเป็นเครื่องออกจากความ
ยึดมั่น ความรู้ถอนซึ่งตัณหาเป็นเหตุให้ละอุปาทาน เป็นต้น 

๕. บทสรุป 

การศึกษาด้านปริยัติธรรมเป็นบ่อเกิดความรู้ทางปัญญา โดยน าหลักธรรมอื่นมาอธิบายให้ เห็น
ความสัมพันธ์ของหลักธรรม จากการศึกษาวิจัยพอสรุปเป็นแนวทางเบื้องต้น ๓ ประเด็น ดังนี ้



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๘๑ 

 

 

 ๑. ประเด็นเรื่อง โครงสร้าง เนื้อหาและความส าคัญของอนัตตลักขณสูตร พบว่า 
เนื้อความในพระสูตรแสดงให้เห็นถึงธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ดี ว่าด้วยค าสอนเกี่ยวกับขันธ์ 
๕ อันประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ขันธ์ทั้ง ๕ นั้นเป็นไป
เพื่อการเบียดเบียน ไม่อยู่ในบังคับบัญชา ไม่อยู่ในอ านาจของการควบคุม  ว่าด้วยค าถามเกี่ยวกับขันธ์ ๕ 
ว่า “เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือไม่ เป็นทุกข์หรือเป็นสุข” แล้วทรงอธิบายสิ่งที่ไม่เที่ยงว่า เป็นทุกข์ เป็นของที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้เป็นของเรา เป็นของหาเจา้ของไม่ได้ เป็นอนัตตา  ว่าด้วยเรื่องการจ าแนก
ขันธ์ออกเป็น ๑๑ อย่าง และวิธีการตรึกเพื่อให้เห็นว่าขันธ์ ๕ นั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา แต่เป็นอนัตตา  ทรง
สอนให้ผู้ปฏิบัติตามให้เห็นขันธ์ ๕ เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ คือ ความเป็นอนิจจัง ความเป็นทุกขัง 
และที่ส าคัญในพระสูตรพูดถึงความเป็นอนัตตา 

 ๒. ประเด็นเรื่องหลักธรรมที่สัมพันธ์กับการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร พบว่า 
ธรรมที่สนับสนุนให้บรรลุธรรม คือ ธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งอริยบุคคล หรือมรรคญาณนั้นเอง ธรรมที่
เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่การตรัสรู้ เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ แบ่งเป็น ๗ หมวด ดังนี้ สติปัฏ
ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘ สมบูรณ์ขณะ
ใด ขณะนั้นก็เป็นมรรคสัจ หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ ส่วนธรรมที่ตรงกันข้างเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุ
ธรรม ไม่สามารถเข้าถึงกระแสองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ และรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ๔ ธรรมที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อการบรรลุธรรม ๔ ประการ คือ อุปทาน ๔ นิวรณ์ ๕ อนุสัย ๗ และมิจฉัตตะ ๘ อธรรม
เหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุธรรม ดังนั้นจึงต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อ   บรรลุธรรมด้วยการเจริญ
วิปัสสนาภาวนา โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 
  ๓. ประเด็นเรื่องการบรรลุธรรมในอนัตตลักขณสูตร พบว่า การพิจารณาตามความ
เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของ ขันธ์ ๕ และอายตนะ ๑๒ เป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออก 
เพราะเมื่อใดก็ตามที่ อายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกัน ย่อมที่จะเกิดขันธ์ ๕ ตามมา
ทันที ซึ่งการปรุงแต่งนั้นซับซ้อนเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล ว่าจะมองเห็นตามที่เป็นจริงได้
เพียงใด ขันธ์ ๕ อันเป็นอารมณ์วิปัสสนานั้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาต้องอย่างเห็นรูปนามความเป็น
จริงย่อมก าหนดรู้สภาวะเห็นได้ยินรูก้ินลิ้มรสสมัผัสนึกคิดและรูปอันเปน็อาศัยของจติพร้อมทั้งรูปที่เกิด
กับจิตในขณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยมีสติเป็นเครื่องก ากับเมื่อสติมีก าลังมากข้ึนย่อมท าให้สมาธิ
เกิดเมื่อสมาธิมีก าลังแนบแน่นจนเป็นอัปปนาสมาธิเกิดองค์ญาณเป็นพื้นฐานให้เกิดที่ปัสสนาปัญญา
เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนาม เพราะองค์ธรรมของขันธ์ ๕ นั้นอยู่ในส่วนของธัมมานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานซึ่งถือว่าเป็นการเห็นธรรมที่เกิดข้ึนแล้วนั่นเอง 
  การเจริญวิปัสสนาจะต้องปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ มีการพิจารณา กาย เวทนา 
จิต และธรรม เป็นทางสายเอก และเป็นทางสายเดียวที่ด าเนินไปสู่การบรรลุธรรม และการที่จะบรรลุ
ธรรมถึงจุดสูงสุดได้น้ัน ต้องมีความบริสุทธ์ิหมดจดจากกิเลส ๓ อย่าง ได้แก่ บริสุทธ์ิจากกิเลสอย่าง
หยาบด้วยศีล บริสุทธ์ิจากกิเลสอย่างกลางด้วย สมาธิ และบริสุทธ์ิจากกิเลสอย่างละเอียดด้วยปัญญา 
เพราะเหตุน้ี ศีล สมาธิ และปัญญา จึงเป็นหลักแห่งการศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความบริสุทธ์ิ 
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๖. ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการบรรลธุรรมในอนัตตลักขณสูตร โดยเน้นการศึกษาเชิง
เอกสาร ซึ่งเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากคัมภีร์หรือต าราวิชาการเท่านั้น ยังขาดการศึกษา
ในภาคปฏิบัติ คือ น าผลจากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติต่อไป  
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การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการละตัณหาในพระไตรปิฎก 
AN ANALYTICAL STUDY OF  PRACTICAL WAYS  OF OVERCOMING    TANHA 

(DESIRE)  IN  THE TRIPITAKA 

                                                                                  พระมหาสุรศักดิ์  ขนฺติธมฺโม 
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ ดร.  

                                                            รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัณหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เพื่อศึกษาการละ

ตัณหาในพระไตรปิฎก และเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการละตัณหาในพระไตรปิฎก เพื่อให้เกิดความ 
รู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง พบว่าแนวทางการละตัณหาอย่างถูกต้องมีคุณค่าต่อตนเองต่อสังคมตัณหาใน 
พระไตรปิฎกที่หมายถึงความอยาก โดยเป็นกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนมาหนาแน่น เป็น
ลักษณะให้เกิดพร้อมด้วยก าหนัด ความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นๆ โดยมีประเภทของตัณหาแต่
ละอารมณ์ที่เข้ามากระทบตามแต่ละสภาวธรรมตามที่ปรากฏแต่ละอารมณ์ เป็นองค์ประกอบของการ 
เกิดข้ึนที่ได้อาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมากระทบกนั เกิดความรู้สึกแสวงหาครอบครอง
จนมีอุปาทาน เพราะอารมณ์ของตัณหามีนัยเป็นทุกข์บ้าง สุขบ้าง ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง ดังนั้น การละ
ตัณหาเริ่มต้นด้วยไตรสิกขาคือศีล สมาธิและปัญญาตลอดจนถึงวิธีการดับตัณหาตามหลักอริยสัจ ๔ 
หลักปฏิจจสมปุบาทให้ครบถ้วนสมบรูณ์แลว้โดยมีพุทธธรรมเปน็วิวัฒนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตให้
หมดสิ้นทุกข์  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การละ,  ตัณหา, พระไตรปิฎก. 

Abstracts 
This  research  objectsto  study  and  analization  that  show  in  the  

Tipiṭaka,  tostudyand  analiztion  of  the  way  of  Dhamma  processing  to leave  
Taṇhā   in  the  Tipiṭaka,  for  true  aclnowlege  and  understanding,  findthat  the  
way  of  leaving  for  Taṇhā   have  be  valued  for  self  and  anothera. Taṇhā  in  
the  Tipiṭaka  is  meaning  want,  desire,  Desire  is  deep in  mind  of  human.  The  
charater  was  born  with  lustful,  enjoying,  be glad  in that emotion. The kind  of  
each  emotion  have  contact on natural nature appear, be  kind  of appear  hosts  
the  sene-organs  and  the  sene-object  and  mind-object  to contact,  get to  seek  
feeling  hold  to  be  attachment,  because  of  Taṇhā   emotions imaging that  

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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๘๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

happy, suffering, neither pain nor happiess. So the each processing of leaving  Taṇhā  
begins  with  the Three studies morality, morality,  meditation, and and  wisdom  
although  closed  Taṇhā  by absolute of the  law of causation, the  Four  noble  
Truths. This way is processing  Dhamma  to  leave  Taṇhā  for  development  quality  
of  life  until  go  to   the  end  of  true  suffering 
Keyword:  The ways,  leave  taṇhā,  Craving, Tipiṭaka.  

๑.บทน า 
ตัณหาเป็นค าสอนที่ส าคัญในพระพุทธศาสนาที่แสดงพฤติกรรมภายในของมนุษย์ จัดเป็น

สภาวธรรมที่อยู่ในอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทในคัมภีรพ์ระไตรปิฎก เรื่องของตัณหาในปฏิจจสมปุบาท
นีเ้พราะเป็นกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ที่แสวงหาวัตถุหรืออารมณ์ 
เพื่อจะมาตอบสนองความต้องการในด ารงชีวิต เพราะในสังคมและโลกสมัยปัจจุบันมีรูปแบบที่เป็น
พฤติกรรม จากโลกภายนอกที่ปรากฏล้วนถูกกระตุ้นเตือนและเร่งเร้าโดยมีแรงจูงใจอันมีกิเลสตัณหา
เป็นตัวน าทั้งสิ้น กล่าวคือพฤติกรรมการแสดงออกมาทางกายและวาจาของบุคคลทั่วไป ที่มีผลอันสืบ
เนื่องมาจากสภาพจิตใจที่ถูกตัณหาเข้าครอบง าที่บงการ และคอยควบคุมด้านอารมณ์อยู่ตลอดเวลา  
ดังนั้น ตัณหาจึงเป็นปทัฏฐานแกนน าของแรงจูงใจที่ท าให้พฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายให้แสดงตัว
ปรากฏออกมาโดยเหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อม สังคมซึ่งพฤติกรรมทั้งมวลนั้นคือ
ผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของตัณหาแต่ละคนได้ชัดเจนมากข้ึน  

ตัณหาเป็นเหตเุกิดข้ึนแห่งความทุกข์โดยเป็นต้นเหตุปัญหาชีวิต ที่ท าให้ชีวิตได้ประสบกับ
ทุกข์ทั้งในเวลาระยะสั้นและระยะยาวกล่าวคือ ในระยะสั้นชีวิตต้องเกิดทุกข์เพราะจะต้องแสวงหาวัตถุ 
กามและกเิลสกามเพือ่เอามาตอบสนองอารมณ์ ในระยะยาวชีวิตต้องประสบกบัความทุกข์อันเป็นวัฏฏ
จักรคือเกิด แก่ เจบ็ ตายในวัฏฏสงสาร ดังที่เมือ่พระผูม้ีพระภาคตรัสรู้แล้วได้ทรงเปล่งพระอทุานว่า  

“เราตามหานายช่างผู้สร้างเรือน เมื่อไม่พบจงึท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเพราะการ
เกิดบ่อยๆ เป็นทกุข์ นายช่างเอ๋ย เราพบท่านแล้ว ท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีก ซี่โครงทุกซี่ของท่าน 
เราหกัแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อแล้วจงึของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรงุแต่งแล้ว เราได้บรรลุ
ธรรมเป็นทีส่ิ้นตัณหาแล้ว๑  

ดังนั้น ตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกพันชีวิตให้บุคคลทั้งหลายต้องวนเวียนต่อการ
เกิดบ่อยๆ เพราะวิถีชีวิตของบุคคลทั้งหลายทั่วไปมิได้ฝึกฝนต่อการละ การก าจัดหรือตัดขาดจาก
เครื่องพันธนาการคือกิเลสตัณหาทีม่ารึงรัด จึงได้จมอยู่ในทะเลทุกข์ตลอดนานแสนนาน มีพุทธพจน์ว่า  

“ชนทั้งหลายผูเ้กี่ยวข้องด้วยโยคะคือตัณหา มจีิตยินดีในภพน้อยภพใหญ่ เป็นผู้ติดข้องด้วย
โยคะคือบ่วงมาร ไม่มีความเกษมจากโยคะ สัตว์เหล่าน้ันย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ เข้าถึง
มรณะ ส่วนชนเหล่าใดละตัณหาได้แล้ว ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ บรรลุธรรมแดนเกษม 
เป็นทีส่ิ้นอาสวะแล้ว ชนเหล่าน้ันช่ือว่า ไปถึงฝั่งในโลก”๒ 

                                                   
๑ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๕๔-๑๕๖/๘๐. 
๒ ขุ.ธุ.(ไทย) ๒๕/๕๘/๔๑๒-๔๑๓. 
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ตัณหาน้ีเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทีเ่หล่าสัตว์ต้องประสบอยู่เนอืงนิตย ์ เป็นอเนกชาติหลาย
ภพหลายชาติ และตัณหายังมเีกี่ยวเนือ่งกบัหลักธรรมหมวดอื่นๆ เช่นอริยสจั และปฏิจจสมุปบาท 
ธัมมจักกปัปวัตนสูตร เพราะหลักธรรมชาติแหง่ตัณหาเป็นหลักธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้งทัง้มีกลไก
กระบวนการทีซ่ับซ้อนของเหตผุลต่อเนื่องกับชีวิตมนุษย์คือมีตัณหา เป็นอยู่โดยไม่แบง่เพศ เช้ือชาติ 
วรรณะหรือศาสนาเพราะสงัคมมนุษย์ทัง้หลาย ล้วนอยากประสบกบัสิง่ที่ตนเองปรารถนาน่าใคร่น่าพอ 
ใจเป็นชีวิตที่มีความอยากรักสุขเกลียดทกุข์ เพราะทั้งมนุษย์และสัตว์ทัง้หลายเมื่อเกิดมายังโลกนี้แล้ว
ล้วนต้องมีความอยากในชีวิตคือความเป็นอยู่ ที่ต้องสมปรารถนาตามความต้องการ              

ในท่ามกลางกระแสต่อความเจริญทางด้านวัตถุและด้านเทคโนโลยสีมัยใหม่ ซึ่งมีความ 
ก้าวหน้าไปไกลส าหรับสังคมโลกปจัจบุันที่มนุษย์เราเผชิญอยู่น้ี ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นโลกที่อยู่ภายใต้
กระแสที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” (Giobalization) ที่มีความเข้มข้นเป็นอย่างสูง มีการหมุนเวียนของ
ข้อมูลข่าวสารหรือสือ่สารต่างๆ ถึงกันอย่างรวดเร็ว และหลากหลายรปูแบบ ความเป็นไปต่างๆ ของ
โลกมผีลกระทบถึงกันอย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งลงไปในจนถึงระดับวิถีการด าเนินชีวิตดังนั้น วิถีชีวิต
ของมนุษย์ผูเ้ป็นปุถุชนทั้งหลายจงึต้องวุ่นวายและวนเวียนอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์อย่างไมม่ีทีส่ิ้นสุด 
ต่อมาพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติทางสายกลางจนพบเห็นอวิชชาเป็นรากเหง้า เห็นตัณหาเป็นยางเหนียวอัน
เป็นสาเหตสุ าคัญใหส้รรพสัตว์ล้วนประสบความทุกข์มายาวนานวนเวียนในวัฏฏสังสารไม่มีที่สิ้นสุด 

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑) เพื่อศึกษาตัณหาทีป่รากฏในคัมภีรพ์ระไตรปิฎก  
๒) เพื่อศึกษาแนวทางการละที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก  
๓) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการละตัณหาทีป่รากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพในเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการละตัณหาโดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลในพระไตรปิฎก และค้นคว้าจากต าราทางวิชาการ 
ต ารา เอกสาร ผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัยอันเกี่ยวข้องกับตัณหา รวมทั้งหนังสือ ต ารา 
เอกสาร ผลงานทางวิชาการต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาเรียบเรียงพรรณนาเชิงวิชาการแล้วน าเสนอผลงานวิจัย
ทั้งข้อเสนะแนะที่ได้จากการวิจัย 

๔. ผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรือ่งแนวทางการละตัณหาในพระไตรปิฎกนี ้ ท าให้ได้พบประเด็นการละ

ตัณหาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ดังนี้ 
จากการวิจัยพบว่า ตัณหาตามนัยพระไตรปิฎก เกิดข้ึนได้กับมนุษย์ที่เป็นปุถุชนทุก

ประเภท มิได้เลือกชาติ ศาสนา วรรณะหรือเพศ แต่จะไม่เกิดข้ึนกับพระอนาคามีและพระอรหันต์
เพราะว่าท่านเหล่าน้ันละได้เด็ดขาดแล้ว ตัณหาถึงจะมีอยู่กับมนุษย์ปุถุชนทุกคนก็จริง แต่ทว่าอาการที่
แสดงออกถึงความอยากได้ อยากมี อยากเป็นของบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน หมายความว่าตัณหาเกิด
จากสภาพแวดล้อมเดียวกัน จากเหตุการณ์เดียวกันนั่นแหละบางคนมีตัณหามาก บางคนมีตัณหาปาน
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กลาง บางคนมีตัณหาน้อย นั่นเป็นเพราะจิตใจผู้นั้นมีโยนิโสมนสิการที่แตกต่างกันออกไปตามจริต 
ตามอัธยาศัย 

การละคือ การก าจัด การละขาด การปราศจากหรือปหานกิเลสตัณหานั้นผู้มีความทุกข์
อันเกิดจากความกระวนกระวายในจิตใจตลอดเวลา สามารถฝึกตนเองด้วยประกอบ ๕ ระดับดังนี้  ๑)
ตทังคปหาน เป็นการละกิเลสตัณหาได้ด้วยองค์กรรมฐานเริ่มต้นแต่นามรปูปริจเฉทญาณ ละจนกระทั่ง
ถึงโคตรภูญาณ และยังสามารถละด้วยศีลซึ่งการละดังกล่าวนี้เป็นการละช่ัวคราวเท่านั้น ๒)วิกขัมภน 
ปหาน เป็นการละนิวรณ์ ๕ ด้วยการข่มไว้ด้วยอ านาจแห่งการเจริญสมภภาวนาจนบรรลุถึงอุปจาร
สมาธิ อัปปนาสมาธิ คือได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌาน ๓)สมุจเฉทปหาน คือเป็นการละกิเลสตัณหาได้
โดยเด็ดขาดด้วยอ านาจแห่งการเจริญวิปัสสนาภาวนา ๔)ปฏิปัสสัทธิปหาน คือเป็นการละโดยสงบ
ระงับด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา เช่นเดียวกันกับสมุจเฉทปหานจนจิตสงบ เป็นการระงับด้วย
อ านาจแห่งผลญาณ ๕)นิสสรณปหาน คือเป็นการละด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา เช่นเดียวกันกับ
สมุจเฉทปหาน และปฏิปัสสัทธิปหาน ผลของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาท าให้ผู้ฝึกฝนสามารถออก
จากกิเลสตัณหาได้อย่างสิ้นเช้ือไม่เหลือ คือ นิพพาน 

แนวทางการละตัณหาได้น้ันต้องละเหตุเกิดของตัณหาคือทุกข์ คือจิตเข้าไปสัมผัสสภาวะ
อารมณ์ทั้ง ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสถูกต้องแล้ว ขาดสติก าหนดรู้ในสภาวะของอารมณ์
นั้นๆที่เราเรียกว่าอโยนิโสมนสิการ ดังนั้นการจะละอโยนิโสมนสิการได้ก็จะต้องเจริญโยนิโสมนสิการ
ซึ่งหมายถึง การท าในใจโดยแยบคาย การใส่ใจโดยตลอด การพิจารณาโดยถ่องแท้ความรู้สึกขณะ
ปัจจุบันหรือการรูรู้ปนามที่ก าลงัเกิดข้ึนตรงตามสภาวลักษณะหรือการคิดใคร่ครวญไตร่ตรองธรรมของ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ถูกระบบ ถูกเหตุและผลเพื่อท าให้จิตให้พ้นจากการครอบง า
ของตัณหา 

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตัณหาไว้ในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในอริยสจัและ 
ปฏิจจสมปุบาทโดยมีการอธิบายไว้ว่าตัณหา คือความก าหนัดยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลาย ความ
เพลิดเพลนิอยู่ในอ านาจ ความคิดถึงคะนึงหาต่างๆ รวมไปถงึความห่วงในและความผูกพันแม้แต่ความ
ปรารถนาดีและความหวังที่มีก็ยงัเป็นตัณหา เพราะตัณหาแบ่งโดยอาการได้ ๓ คือ 

กามตัณหา ได้แก่ความยินดีติดใจในอารมณ์ ๖ ที่เกี่ยวกับกามคุณ เป็นความยินดีในรูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกายและใจ อันน่ารกัน่าเพลิดเพลนิ กามตัณหาจะปรากฏอยูเ่กือบตลอดเวลา 
กามตัณหาเกิดข้ึนทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ความพอใจยินดีทีเกิดจากการกระทบของทวารทั้ง ๖ 
ทางนี้เรียกว่ากามตัณหา 

ภวตัณหา ได้แก่ตัณหาที่เกิดพร้อมกันกับสสัสตทิฏฐิ โดยอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส สัมผสั
ทางกาย และใจ เป็นความอยากให้กามที่ได้มานั้นอยู่กบัตนนานๆ ภวตัณหาน้ีเป็นความพอใจที่อาจจะ
สังเกตเห็นได้ยากกว่ากามตัณหา เป็นความพอใจทีล่ะเอียดกว่ากามตัณหา แต่ถ้ามีการหมั่นสงัเกตและ
ระลกึรู้กส็ามารถที่จะมองเห็นได้ เป็นตัณหาที่กล่าวได้ว่าได้ต่อยอดมาจากกามตัณหาน้ันเอง เป็นความ
พอใจทีส่ะสมในอารมณ ์

วิภวตัณหา ได้แก่ตัณหาที่เกิดพร้อมกันกบัอุจเฉททิฏฐิโดยอาศัยอารมณ์ ๖ เป็นความ
เข้าใจว่าตัวตนนี้ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอด ย่อมสูญหายไป มีความยินดีในความเห็นน้ันเช่นเห็นว่า
นิพพานว่ามีตัวตนแล้วปรารถนาพระนิพพานก็เป็นวิภวตัณหา สภาวธรรรมใดย่อมเห็นว่า ตัวตนมีอยู่
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ในอารมณ์ ๖ นั้น วิภวตัณหาน้ันเป็นสภาวธรรมทีป่ฏิเสธอารมณ์ที่เกิดข้ึนกล่าวได้ว่าเป็นสภาวธรรมที่
ต่อยอดมาจากกามตัณหาเช่นเดียวกันแต่เป็นการต่อยอดที่เป็นความอยากทีจ่ะปฏิเสธ หมายถึงอยาก
ไม่ให้เกิดมีขึ้น 

ตัณหาแบ่งโดยอารมณ์มี ๖ ประการคือ  
รูปตัณหา คือตัณหาทีเ่กิดข้ึนจากการได้เห็นรปู จึงเกิดความอยากได้ เกิดความรักใคร ่

ปรารถนา เป็นความติดใจในรปูารมณ์ 
สัททตัณหา คือตัณหาที่เกิดข้ึนจากการได้ยินเสียง จงึเกิดความอยากได้ เกิดความรักใคร ่

ติดใจในเสียงนั้น  เป็นความติดใจในสทัทารมณ์  
คันธตัณหา คือตัณหาที่เกิดข้ึนจากการได้กลิ่น จึงเกิดความอยากได้  ความรักใคร่ ติดใจใน

กลิ่นน้ัน เป็นความติดใจในคันธารมณ์ ตัณหาที่เกิดข้ึนจากกลิ่นในรูปแบบต่างๆ จงึเกิดข้ึนมาก 
รสตัณหา คือตัณหาทีเ่กิดข้ึนจากการได้รส จึงเกิดความอยากได้ ความรักใคร่ในรสนั้น 

เป็นความติดใจในรสารมณ ์
โผฏฐัพพตัณหา คือตัณหาทีเ่กิดข้ึนจากการได้สมัผสั จึงเกิดความอยากได้ ความรักใคร่ ติด

ใจในสัมผัสนั้น   เป็นความติดใจในโผฏฐัพพารมณ ์
ธัมมตัณหา คือตัณหาที่เกิดข้ึนจากทางใจ เช่นในขณะนึกถึงโลภะ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ มานะ 

เป็นธรรมฝ่ายอกุศล และการนึกถึงศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมฝ่ายกุศล นึกถึงการได้
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น การรูร้ส การสมัผสั นึกถึงรูป เสียง กลิ่น รส การถูกต้องและบญัญัติต่างๆ เรียกว่า 
ธัมมตัณหา  

ตัณหาแบ่งโดยกาลได้ ๑๐๘ ตัณหาวิจริต หมายถึง ความเปน็ไปหรือการออกเที่ยวแสดง 
ตัวของตัณหา ซึ่งเป็นไปได้ถึง ๑๐๘ คือตัณหาวิจริต ๑๘ อันอาศัยเบญจขันธ์ภายใน มารวมกับตัณหา 
วิจริต ๑๘ อันอาศัยเบญจขันธ์ภายนอก รวมเป็น ๓๘ แล้วน าอดีต ปัจจุบัน อนาคต มาคูณ จึงได้เป็น
ตัณหา ๑๐๘ ซึ่งเป็นตัณหาว่าโดยอาการ โดยอารมณ์โดยกาลมาประกอบกันจึงกลายเป็นตัณหา ๑๐๘ 
ข้ึนมาซึ่งเป็นลักษณะของตัณหาที่ละเอียด และเป็นอาการของตัณหาที่เกิดข้ึนของมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏฏ์ ตัณหาทั้ง ๑๐๘ นี้จะมีอยู่ตลอดไปถ้ายังมีการเกิด
อยู่ ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก จึงสามารถน าพาชีวิตของตนให้
ด าเนินไปอย่างมีคุณค่าและมีความสุขสงบต่อไป 

สมเดจ็พระญาณสังวร (เจรญิ สุวฑฺฒโน) ให้ความหมายของตัณหาไว้ว่า สภาพเกิดทุกข์คือ 
ทุกขสจัจะเป็นสภาพที่มทีุกข์จริงเพราะมสีมุทัยเหตุให้เกิดทกุข์คือ ยังมีตัณหา ความดิ้นรนทะยาน
อยากเมื่อพิจารณาดูที่จิตใจจะมีลกัษณะเป็นความอยากด้ินรนโดยปรากฏของดิ้นรนทะยานอยาก๓  

พุทธทาสภิกขุ ให้ความหมายของตัณหาไว้ว่าเป็นอยากได้หรืออยากเอาก็ตามในวัตถุสิ่ง 
ของที่ตัวรักตัวชอบนี้อยากได้อยากเป็น อยากเป็นน่ันเป็นน่ี ที่ตื่นเต้นกันนักที่อยากเป็นน่ัน อยากไม่ให ้
เป็นเช่น อยากไม่ให้พิสจูน์ว่าเป็นคนท าผิด อยากไมเ่ป็นคนต้อยคนต่ าอยากไม่ตายอย่างนี้๔ 

                                                   
๓ สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), พระพุทธศาสนากับปัญหาเรื่องการตาย-เกิด, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑-๑๒.                              
๔ พุทธทาสภิกขุ, ว่างจากตัณหาอุปาทาน, (กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๖-๗๗. 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายตัณหาว่าเป็นความทะยานอยาก มี ๓ 
ประเภทได้แก่ กามตัณหา ทะยานอยากในกาม ภวตัณหา ทะยานอยากในภพ วิภวตัณหา ทะยาน
อยากในวิภพ จัดเป็นความอยาก ดิ้นรนผสมกับอารมณท์ี่อยากได้อยู่เสมอ๕ 

ลักษณะของตัณหาในพระไตรปิฎกได้อธิบายพุทธพจน์ไว้ในตัณหาสูตรว่า  
“โลกถูกอะไรน าไป ถูกอะไรผลักไสไป อะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึง่ที่โลกทั้งหมดตกอยู่ใน

อ านาจ” พระผูม้ีพระภาคตรัสตอบว่า “โลกถูกตัณหาน าไป ถูกตัณหาผลกัไสไป ตัณหาเป็นธรรม
อย่างหนึ่งที่โลกทัง้หมดตกอยู่ในอ านาจ”๖  

จากพุทธพจน์น้ีพบว่าบุคคลที่อยู่ในโลกเป็นผู้มีตัณหาเป็นเครื่องล่อ มักท าลุ่มหลงต่อสภาพ
อารมณ์คือกามารมณ์ ให้ฝักใฝ่ต่อการแสวงหาความสุข ความสบายอยูร่่ าไปจงึได้ถูกอวิชชาที่เป็นต้น 
แบบไม่ใหเ้รียนรู้ชีวิตตามเป็นจรงิจงึได้ถูกตัณหาราคะท าให้จติใจกระสับกระส่าย จนจิตมีความก าหนัด
ยิ่งนักในกามจนท าให้ตกอยู่ในอ านาจแห่งตัณหาจนถอนตัวไม่ขึ้นและลกัษณะของตัณหาทีป่ระกอบกับ
อารมณ์มรีูปารมณ์ เป็นต้น อันมีความยินดีติดใจในภาวะเห็นน้ันๆ เพราะตัณหา ได้แก่โลภะทีเ่กิด
พร้อมกันกับอุจเฉททิฏฐิ เพราะตัณหาน้ันเป็นอาการที่รบัอารมณ์ที่เกิดข้ึนให้ตลบกบัความต้องการของ
ตนเองโดยที่ตัณหามีอ านาจซึ่งเกิดข้ึนต่อจากเวทนา ทีเ่สวยอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีเข้ามาน่ันเองทั้ง 
ประกอบไปด้วยอวิชชา เพราะไมรู่้ตามเป็นจริงจึงท าให้ตกอยู่ในอ านาจแห่งตัณหาจนเป็นเหตุแหง่ทุกข์ 

แนวทางการละตัณหาตามแนวพระไตรปิฎก 
แนวทางการละตัณหามหีลายพระสูตรที่อธิบายเอาไว้เกี่ยวกบัตัณหา ดังจะได้ยกพระสูตร

ที่พระผู้มีพระภาคตรสัถึงตัณหาว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ ที่ปรากฏอยู่ในธัมมจักกปัปวัตตนสูตรว่า  “ภิกษุ
ทั้งหลาย ทุกขสมทุยอริยสจัคือ ตัณหาที่ท าให้เกิดอีก อันประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความ
ก าหนัด มปีกติใหเ้พลิดเพลินในอารมณ์น้ัน เพราะในพระไตรปิฎกได้อธิบายถึงสาเหตุให้เกิดทุกข์ไว้โดย
ม ี๒ ประการ๗ คือ  

๑) กิเลสกาม หมายถึง กิเลสเป็นเหตุใคร่ ได้แก่ ราคะ โลภะ อิจฉา เป็นความอยากได้ 
อิสสาเป็นความริษยาหรอืความหึง อรติ ความไม่ยินดีด้วย อสันตุฏฐิ ความไม่สันโดษเป็นต้นเพราะ
ความใคร่ที่มีอยู่ภายในจิตใจ เป็นสภาวะที่ต้องการ ความอยากได้ ความดิ้นรน กระสบักระส่าย ที่มีอยู่
ภายในจิตใจ นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ ในกามสุตตนิทเทสได้อธิบายว่า กิเลสกามเป็นความพอใจ ความ
ก าหนัด เป็นต้น เหตุน้ัน กิเลสกามนี้ย่อมสามารถให้ความใคร่ที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือความคิดนึกของ
บุคคลทั้งหลายโดยเป็นสภาวะที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ แต่ในกาลใดมสีิ่งมาเร้ามากระตุ้นเตือนหรือมา
ยั่วยุทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจแล้วกิเลสกามอันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนั้นจะฟุ้งข้ึนหรือมปีฏิกิริยา
ตอบสนองข้ึนมาทันใด  

๒) วัตถุกาม หมายถึง กามคุณมี ๕ อย่างคือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าใคร่ น่า
ปรารถนา น่ายินดีพอใจ เพราะวัตถุกามคือวัตถุทีเ่ป็นเหตุให้ใคร่ ให้อยากได้ต้ังแต่วัตถุประเภทหยาบ 

                                                   
๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ: มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๘๖. 
๖ ส .ส.(ไทย) ๑๕/๖๓/๗๔.   
๗ ส .ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๓. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๘๙ 

 

 

เช่น ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ น าเอาไปไหนมาไหนก็ได้ เช่น ช้าง ม้า วัว ควายและทรัพย์ที่น าไปไหนมาไหน
ไม่ได้เช่น บ้าน ที่ดิน เรือกสวน ไร่นา ไปจนถึงวัตถุอันละเอียดที่เรียกว่าวัตถุอันเป็นทิพย์ ดังในกาม
สุตตนิทเทสที่พระสารีบุตร อธิบายเกี่ยวกบักามสูตรไว้ว่า วัตถุกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ 
ที่น่าพอใจ เครื่องปูลาด เครื่องนุง่หม่เป็นต้น และวัตถุที่นา่ยินดีอย่างใดอย่างหนึง่ เหล่าน้ีช่ือว่าวัตถุ
กาม๘ ดังนั้น สาเหตุและบอ่เกิดตัณหาตามที่กล่าวนี้ เมื่อยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวจิตใจของบุคคลทั้งหลาย
อย่างมั่นคงแล้ว จะยึดเหนี่ยวในอารมณ์เพิ่มข้ึนตามแรงผลกัดันของตัณหา และตัณหาน้ีเองเป็นปจัจัย
ให้เกิดอปุาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นต่อไปจึงถือว่าตัณหาเป็นสาเหตุแหง่ทุกข์  

พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในทุกขสมุทยสูตรว่า “ภิกษุทัง้หลาย เราจักแสดงความเกิดและ
ความดับแห่งทกุข์ เธอทั้งหลายจงฟงั ความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไร คือ เพราะอาศัยจักขุและรูป ฯลฯ  
ตัณหาจึงเกิด ความเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แล เพราะอาศัยโสตะและเสียง ฯลฯ ตัณหาจงึเกิด ความ
เกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยฆานะและกลิ่น ฯลฯตัณหาจึงเกิด ความเกิดแห่งทกุข์เป็นอย่าง
นี้แลเพราะอาศัยชิวหาและรส ฯลฯ ตัณหาจึงเกิด ความเกิดแห่งทกุข์เป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยกาย
และผสัสะฯลฯ  ตัณหาจึงเกิด ความเกิดแหง่ทุกข์เป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ ฯลฯ 
ตัณหาจึงเกิด” ความเกิดแห่งทกุข์เป็นอย่างนี้แล๙ 
 ในพระไตรปิฎกไดแ้สดงทัศนะแนวทางการละตัณหาที่ส าคัญ โดยที่พระพทุธเจ้าทรงแสดง 
เหตุแหง่ความทุกข์ทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากตัณหาว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทกุขสมทุัยอริยสจั 
เป็นไฉน ตัณหาน้ีใด อันมีความเกิดอีก ประกอบพร้อมด้วยความก าหนัดด้วยอ านาจความเพลิดเพลิน 
เพลิดเพลนิย่ิงนักในอารมณ์น้ันๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา”๑๐  

แนวทางการละตัณหาทีส่ าคัญคือการพจิารณาอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบกบัตนเองให้
เห็นถึงความไมเ่ที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน จนเกิดความรู้สกึว่าอารมณ์น้ันไม่มีอะไรที่น่าปรารถนาหรือ
น่าต้องการเลย เมื่อพจิารณาโดยลึกซึ้งของอารมณ์ของเวทนาต่างๆ ไปด้วยสติปญัญาแล้ว ทุกข์จงึไม่
เกิดข้ึน ดังนั้น บุคคลควรฝกึฝนให้ด ารงอยู่ในปญัญาและกระท ากิจกรรมทุกประการ ให้ด ารงอยู่ใน
อ านาจของปัญญาเช่นน้ีแล้ว ความทุกข์ที่เกิดจากรอ้นรนทางใจจะไม่มีเลย ในเรื่องนี้พระพุทธองค์มีค า
สอนภิกษุทั้งหลายว่า ให้ภิกษุบริโภคใช้สอยปจัจัยเหล่าน้ันอย่างมีสติ เพื่อป้องกันความทกุข์ความ
เดือดร้อนและอันตรายต่างๆ มิใช่บริโภคใช้สอยด้วยอ านาจกิเลสตัณหา ไม่ควรเอาตัณหาเป็นตัวน า 
ทะยานอยากได้ย่ิงข้ึนไป ไม่มีวันจบสิ้น ดิ้นรนเสาะแสวงหามาสนองตัณหาตนเองและผู้อื่นจนหาความ
สงบสุขแทจ้รงิไม่ได้  

การละตัณหาตามนัยอริยสัจ 
การละตัณหาตามแนวทางอริยสัจนีผู้้วิจัยน าเอามรรคมีองค์ ๘ ประการคือปฏิปทาที่น า 

ไปสู่ความดับทกุข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ ๑๑ 
๑)สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้เห็นในทุกข์ (ความทุกข์) ความรู้ในทุกขสมทุัย (เหตุเกิดแห่งทกุข์)  

                                                   
๘ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑/๑     
๙ ส .สฬา.(ไทย) ๑๘/๑๐๖/๑๑๙-๑๒๐. 
๑๐ ที.ม.(ไทย) ๑๐/ ๒๙๖/๒๗๒,;  ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๑๕/๖๕. 
๑๑ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๘/๑๐-๑๓. 



๙๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดับแห่งทกุข์) ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดบั
แห่งทุกข์)  

๒)สัมมาสงักัปปะ คือ ความด าริในการออกจากกาม ความด าริในการไม่พยาบาท  
ความด าริในการไม่เบียดเบียน 

๓) สัมมาวาจา คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูด
ส่อเสียด เจตนาเป็นเหตงุดเว้นจากการพูดค าหยาบ เจตนาเป็นเหตงุดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ 

๔) สัมมากมัมันตะ คือ เจตนาเป็นเหตงุดเว้นจากการฆ่าสตัว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจาก
การถือเอาสิ่งของทีเ่จ้าของเขาไม่ได้ให้ เจตนาเป็นเหตงุดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

๕) สัมมาอาชีวะ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว ส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วย
สัมมาอาชีวะ 

๖) สัมมาวายามะ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิต มุ่งมั่นเพือ่ป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยงัไม่เกิดมิให้เกิดข้ึน สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภ 
ความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมทีเ่กิดข้ึนแล้ว สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อท ากุศลธรรมที่ยงัไม่เกิดข้ึนให้เกิดข้ึน สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความ
เพียร  ประคองจิต มุง่มั่น เพื่อความด ารงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเตมิที่แหง่กุศล
ธรรมทีเ่กิดข้ึนแล้ว 

๗) สัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พจิารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มสีติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู่ ฯลฯ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มสีัมปชัญญะ มี
สติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้

๘) สัมมาสมาธิ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐม 
ฌานที่มีวิตก มีวิจาร มปีีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงบัไป บรรลทุุติยฌาน ที่
มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติ และสุขอันเกิดจากสมาธิ
อยู่ เพราะปีตจิางคลายไป มีจิตเป็นอเุบกขา มีสติ มสีัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขด้วยกาย บรรลุตติย
ฌานที่มีอเุบกขา มสีติ อยู่เป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทกุข์ไม่มีสุข มสีติ
บรสิุทธ์ิเพราะอเุบกขาอยู ่

สรปุได้ความว่าตัณหาในอริยสจั ที่จัดว่าเป็นหัวใจหลักค าสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นี ้
เป็นเหตุการละตัณหาทีส่ามารถปฏิบัติได้ในทุกโอกาสโดยมีมรรคมีองค์ ๘ ประการเป็นแผนที่ด าเนิน 
การจนสิ้นทกุข์  

การละตัณหาตามนัยปฏิจจสมุปบาท   
ปฏิจจสมปุบาท หมายถึง การเกิดข้ึนพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน ธรรมที่

อาศัยกันเกิดข้ึนพรอ้ม การทีส่ิ่งทัง้หลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นมีองค์หรือหัวข้อ ๑๒ คือ ๑.อวิชชา ความ
ไม่รู้ คือไม่รู้ในอริยสจัจ์ ๔ หรอืตามนัยอภิธรรมว่าอวิชชา ๘  ๒.สังขาร สภาพที่ปรุงแตง่ ได้แก่ สังขาร 
๓ หรืออภิสงัขาร ๓  ๓.นามรูป  นามและรปู ได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสกิารหรือตามนัย
อภิธรรม นามขันธ์ ๓ + รูป  ๕.สฬายตนะ อายตนะ ๖ ได้แก่ อายตนะภายใน ๖   ๖.ผัสสะ  ความ
กระทบ, ความประสบหรือความประสบ ได้แก่ สัมผสั ๖  ๗.เวทนา ความเสวยอารมณ์ ได้แก่ เวทนา 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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๖  ตัณหา ความทะยานอยาก ได้แก่ ตัณหา ๖ มีรูปตัณหาเป็นต้น (ตัณหาในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส 
ในสัมผสัทางกายและในธรรมารมณ์ ๙.อุปาทาน ความยึดมั่น ได้แก่ อุปาทาน ๔  ๑๐ ภพ  ภาวะชีวิต 
ได้แก่ ภพ ๓ อีกนัยหนึ่งว่า ได้แก่ กรรมภพ (ภพคือกรรม) หรือรูปภพ  ๑๑.ชาติ ความเกิด ได้แก ่
ความปรากฏแห่งขันธ์ทัง้หลาย การได้มาซึ่งอายตนะ ๑๒.ชรามรณะ ความแก่และความตาย ได้แก ่
ชรา (ความเสื่อมอายุ ความหงอ่มแหง่อินทรีย์) กบัมรณะ (ความสลายแห่งขันธ์ ความขาดชีวิตินทรีย์๑๒ 
ปฏิจจสมปุบาทฝ่ายเหตุหมายถึง ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทกุข์เรียกว่า ทุกขสมุทัย ซึง่ประกอบไปด้วย
ความเกิดข้ึนแห่งอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ 
ชรามรณะและโสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนสั อุปายาส ส่วนปฏิจจสมุปบาทฝ่ายผลหมายถึง ปฏิจจสมุป
บาทสายดบัทุกข์ เรียกว่าทุกขนิโรธซึ่งประกอบไปด้วยความดับไปแห่งอวิชชา สังขาร วิญญาณ นาม
รูป สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะและโสกะ ปริเทวะ ทุกข์  โทมนสั 
อุปายาส ส าหรบัผู้ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ ได้แก่ เพราอวิชชาดับไม่เหลือด้วยวิราคะ สงัขารจึงดบั 
เพราสังขารดบั วิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดบั สฬายตนะจึงดบั 
เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดบั เพราะผัสสะดบัเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะ
ตัณหาดับ อุปาทานจึงดบั เพราะอปุาทานดบั ภพจึงดบั เพราะภพดับ ชาติจึงดบั เพราะชาติดับ ชรา
มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข์ โทมนัสและอปุายาสจึงดับ  

๕.บทสรุป 
สรปุความว่าตัณหาในปฏิจจสมปุบาทอยู่ในฐานะเป็นปจัจบุนัเหตุน้ีเองท าให้บุคคลประสบ

กับความทุกข์นานาประการ เพราะแนวทางการละตัณหาทีป่รากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีไว้เพื่อมุ่งหมาย
ประโยชน์ให้บุคคลที่เกิดมายังโลกนี้มกีารด าเนินชีวิตเป็นไปตามธรรมดาคือการเกิด แก่ เจ็บและตาย
นั้น เพราะมีตัณหาเป็นสาเหตุให้เกิดกระบวนการทกุข์ เมือ่จะดับทุกข์ได้ต้องดับที่ตัณหาอันมีอวิชชา
เป็นมลูรากโดยมหีลกัไตร สิกขาเป็นพื้นฐานคือหลักของศลี สมาธิและปัญญาซึ่งเป็นธรรมที่ละกิเลสคือ
ตัณหาอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดได้ตามล าดับให้หมดลงไปเพราะตามหลักค าสอนใน
พระไตรปิฎกมีบุคคล ผูฝ้ึกปฏิบัติตนเพื่อให้ถึงจุดหมายที่เป็นอุดมคติตามพุทธศาสนาคือพ้นจากทุกข์
หรือถึงนพิพาน เพราะแนวทางการละตัณหาในพระไตรปฎิก โดยอาศัยปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแส
พุทธธรรมในเบื้องต้น ทั้งเป็นพฒันาการหรอืเป็นวงจรของชีวิตที่เช่ือมโยงไปถึงอริยสัจ อันเป็นขบวน 
การละหรือดับตัณหาตามหลักของอริยสัจ โดยอาศัยการปฏิบัติตามหลกัของมรรคมีองค์ ๘ การ
กระท าให้เป็นไปพร้อมกัน เมื่อกล่าวโดยย่อมรรคมอีงค์ ๘ เป็นศีล สมาธิ ปัญญาก็ปฏิบัติให้บริบรูณ์ใน
ศีล สมาธิ และปัญญาน้ันเมื่อปญัญาบรบิูรณ์แล้ว สามารถละตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงและได้สิ้นทุกข์ใน
สังสารวัฏจนสามารถบรรลุพระขีณาสพ 

๖. ข้อเสนะแนะ 
จากผลการศึกษาพบว่าแนวทางการละตัณหา มีความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ 

ประเภทของตัณหาตามแนวพระไตรปฎิก ซึ่งเป็นแนวทางการด ารงชีวิตของบุคคลทั้งหลายอันเป็นทาง
ด าเนินสันติสุขและสู่ความเป็นพระอริยเจ้าต่อไป ฉะนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจในการ
                                                   

๑๒ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า๒๕๓-๒๕๔.  
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น าไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจต่อตัณหาอย่างยิ่งข้ึน คือ (๑)ศึกษาตัณหาวิธีการประยุกต์ต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน (๒)ศึกษาตัณหากับปัญหาผลกระทบในสังคมไทย (๓)ศึกษาและวิเคราะห์
เรื่องตัณหาที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
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วิเคราะห์การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
และพระธรรมทตูอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

An Analytical Study of the propagation of Buddhism  
of the Buddhist Monks and the Volunteer Dhammadūta Monks  

in Five Southern Border Provinces 

พระมหากิตติ กนฺตสีโล (ญาณปุญวงศ์) 
ผศ.ดร.แสวง  นิลนามะ 

พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร. 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทย ๒) เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ ๓) เพื่อวิเคราะห์การเผยแผ่พระพทุธศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระธรรมทูตอาสาใน ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยนั้นได้ยึดถือ
พุทธจริยาวัตรเป็นต้นแบบในการเผยแผ่, ใช้หลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหัวใจส าคัญในการเผยแผ่  และ
ยังได้ก าหนดคัดเลือกคุณสมบัติพิเศษของพระธรรมทูต ๘ ประการตามที่ปรากฏในคัมภีร์ ในเวลาต่อได้
ก าหนดนโยบาย โครงการกิจกรรมเครือข่ายพระธรรมทูตทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน
การท างานด้านการเผยแผ่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายเฉพาะที่ในการอบรม 
แนะน าสั่งสอนศีลธรรม ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีโครงการกิจกรรมพิเศษ  ๓ โครงการ คือ   โครงการ
เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการสร้างขวัญก าลังใจชาวพุทธผู้ประสบ
เหตุความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และโครงการเยี่ยมพระ พบปะโยมซึ่งคล้อยตาม
โครงการส่งเสริมความมั่นของสถาบันพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ค าส าคัญ  การเผยแผ่, พระสงฆ์, พระธรรมทูตอาสา,  ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้, โอวาทปาฏิโมกข์ 

ABSTRACT 
This research is of three objectives, 1) to study of the propagation of 

Buddhism of the Thai Buddhist monks, 2) to study of the propagation of Buddhism of 
the volunteer Dhammadūta monks in the five southern border provinces, and 3) to 
analyze the propagation of Buddhism of the Thai Buddhist monks and the volunteer 
Dhammadūta monks in the five southern border provinces. The result of study 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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found that the propagation of Buddhism of Thai Buddhist monks had hold the 
Buddha’s conducts as the model of  ro agation  using the Ovādapātimokkha as the 
heart of propagation. It also had specified to choose the 8 special characteristics of 
Dhammadūta monks as appearing in the texts. Later, it has specified the policy of 
the project on the network for Dhammadūta in both the home and abroad for 
working on the propagation in the five southern border provinces. It also created the 
local network for training and instructing morality clearly. There are three special 
projects; the network of volunteer Dhammadūta Monks in the Five Southern Border 
Provinces, the creation of encouragement to Buddhists who are stalked by 
insurgency in the Five Southern Border Provinces, and the visiting monks and Laities 
according to the project on promotion of the stability of Buddhism Institute in the 
Southern Provinces.  
Keyword: Propagation, Thai Buddhist Monks,  Volunteer Missionary Monks,  the Five 
Southern Provinces, the Ovādapātimokkha 
 
๑.บทน า 

งานพระธรรมทูตเริ่มต้นข้ึนเมื่อวินาทีที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสินพระทัยที่จะเผยแผ่ศาสนา
ภายหลังจากตรัสรู้แล้ว โดยทรงใช้เวลาตลอดฤดูฝนแรกรวบรวมพุทธสาวกได้ ๖๐ รูป แล้วทรงอบรม
คุณธรรมแก่พระสงฆ์เหล่าน้ันอย่างเพียงพอที่จะแยกย้ายกันออกไปประกาศพระศาสนา ครั้นพอหมด
ฤดูฝนก็ทรงเรียกพระสาวกเหล่านั้นมาประชุมเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาทรงรับสั่งให้แยกย้ายไป
ประกาศพระศาสนาในภูมิภาคต่างๆ  การประชุมในครั้งนั้นนับว่าเป็นการประชุมปฐมนิเทศส าหรับ
พระธรรมทูตรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา โดยมีพระปฐมวาจาในการส่งพระสาวก จ านวน ๖๐ รูป ออก
ประกาศพุทธศาสนาในคราน้ันว่า 

..ภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง  ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์  แม้พวก
เธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง  ทั้งที่เป็นของทิพย์  ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจง
จาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก  เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์  อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมมีความงามใน
เบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง  และมีความงามในที่สุด...จงประกาศพรหมจรรย์  พร้อมทั้ง
อรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน  สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลี ในตาน้อยมีอยู่  ย่อมเสื่อม
เพราะไม่ได้ฟังธรรม  จักมีผู้รู้ธรรม  ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อ
แสดงธรรม..๑ 

จากพุทธด ารัสที่ตรัสแก่พระสงฆ์สาวกดังกล่าวนั้น เป็นการกระตุ้นให้ก าลังใจและ
วางเป้าหมายหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สาวกเพื่อไปประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก 

                                                   
๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๙๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

กล่าวเฉพาะในประเทศไทยนั้น มีการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมายาวนาน
หลายสมัย มีมิติการแลกเปลี่ยนสืบทอดศาสนาในอดีต เช่น ไทยกับศรีลังกาจนเกิดลังกาวงศ์ใน
ประเทศไทย และเกิดอุบาลีวงศ์หรือสยามวงศ์ในศรีลังกา  นอกจากนั้นในสมัยรัตนโ กสินทร์ (สมัย
รัชกาลที่ ๙)  ยังเกิดโครงการพระธรรมจาริก และโครงการพระธรรมทูตอาสา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดข้ึนโดยด าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าประคุณสมเด็จฯ 
ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาภาคใต้ จึงได้เสนอจัดตั้งพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ึน 
โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ 
พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุนด าเนินภารกิจด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๔๑๒/๒๕๕๖ ในคราวประชุมมหาเถรสมาคม 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖๒ 

พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาสังคม สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีสถานการณ์ความไม่สงบใน ๕ 
จังหวัด อันได้แก่สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสโดยมีภารกิจหลัก คือ ให้พระธรรมทูตอาสา 
ออกเยี่ยมให้ก าลังใจพระสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ออกส ารวจวัด และหมู่บ้านชาวพุทธที่ถูกปล่อยทิ้ง
ร้าง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่ และช่วยฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ  
ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุความไม่สงบ โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาได้ด าเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย โครงการเยี่ยมพระ พบปะโยม, โครงการสร้างขวัญก าลังใจชาวพุทธผู้ประสบเหตุความ
ไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม , 
โครงการสานเสวนาเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ , และได้จัดท าหลักสูตรพระธรรมทูตอาสา๓การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เช่นกัน นอกจากบทบาทเดิมที่ เน้นการ
บรรยายธรรมอย่างเดียว ได้มีการเพิ่มบทบาทอีกหลายด้านเข้าไปซึ่งจะสง่ผลให้การปฏิบัติงานของพระ
ธรรมทูตเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะช่วยให้บทบาทของพระธรรมทูตเด่นชัดเป็นรูปธรรมและ
เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม   

การศึกษาใน ๓ ประเด็นหลัก คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และน ามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็น
ว่าการเผยแผ่ในสมัยพุทธกาล การเผยแผ่ของพระสงฆ์ไทย และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทยในอดีตกับพระธรรมทูตอาสาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันในด้านหลักการ 
วิธีการ อุดมการณ์ มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมิติ
การเผยแผ่ให้มีความเหมาะแก่ยุคสมัยปัจจุบันอย่างไร  
                                                   

๒ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม,มติมหาเถรสมาคม ที่ ๔๑๒/๒๕๕๖ ในคราวประชุมมหาเถร
สมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖). 

๓สัมภาษณ์, พระราชกิจจาภรณ์ (เทิด าณวชิโร), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร, ประธานคณะกรรมการส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราช
วรมหาวิหาร, วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๙๗ 

 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.เพื่อศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน ๕ จังหวัดชายแดน

ภาคใต ้
๓.เพื่อวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพระธรรมทูตอาสาใน ๕ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพระธรรมทูตอาสา ๕ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้
ห้องสมุดและศูนย์บริการเอกสารต่าง ๆ  

๓.๒ การเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มย่อย (๑). 
ผู้บริหารส านักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัดสระเกศฯ  จ านวน ๓ รูป (๒). พระสงฆ์ในพื้นที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๓ รูป (๓).พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน ๓ รูป 

๓.๓ การรวบรวมข้อมูลโดยการปฏิบัติการสนามเมื่อปรับปรุงแบบสอบถามแล้วผู้ศึกษาได้
น าแบบสอบถามนั้นไปปฏิบัติการในสนามด้วยตนเองแต่ผู้เดียว โดยสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเป็น
การเก็บข้อมูลที่เน้นหนักในการสังเกตและการจัดบันทึกประกอบการซักถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ระดับลึก ตรงกับความเป็นจริงและทราบเหตุผลเบื้องหลังการสอบถามนั้นด้วย  

๓.๔ ประมวลและรวบรวมข้อมูลทั้งจากส่วนการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ  
๓.๕ น าข้อมูลมา วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพื่อใหเ้กิดองค์ความรู้ในหลักการ วิธีการ และ

อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

๓.๖ สรุปผลการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

๔. ผลการศึกษา 
๔.๑ วิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย 
หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วทรงออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยพระองค์เอง

ในเบื้องต้น จนมีผู้เข้าใจในค าสั่งสอนและวิถีปฏิบัติแบบพระองค์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาออกบวชและ
ช่วยประกาศพระพุทธศาสนาหรือร่วมเข้าใจในหลักการ ยอมรับการใช้วิธีการ และร่วมสืบสาน
อุดมการณ์จนเกิดมิติของการสร้างงานพระธรรมทูตจากสมัยพุทธกาลซึ่งพิจารณาได้จากการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะของพระธรรมทูต   ตามพระคัมภีร์ระบุไว้ คือต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ๘ ประการ  
(๑) รู้จักฟัง  เป็นผู้รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติ (๒) สามารถพูดให้ผู้อื่น
ฟังได้  เป็นผู้รู้สามารถพูดธรรมให้ผู้อื่นฟังได้ ด้วยวิธีการแนะน า (๓) ใฝ่ศึกษา เป็นผู้รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้านการศึกษาอยู่ตลอดเวลา (๔) ทรงจ าได้ดี  เป็นผู้มีความจดจ าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างแม่นย า
และถูกต้องตามความเป็นจริง (๕) เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด  เป็นผู้รู้ความหมายของสิง่ที่เป็นประโยชน์และไม่



๙๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

เป็นประโยชน์ (๖) สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ  เป็นผู้รู้สามารถใช้ทักษะวิธีการให้ผู้อื่นฟังได้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน (๗) ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ มีความฉลาดในการท างาน น าแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์มาสู่ประชาชน (๘) ไม่ก่อความทะเลาะวิวาท เป็นผู้รู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ให้แก่
ชุมชนกับสังคมได้อย่างผสมกลมกลืน”๔ 

นอกจากมีคุณสมบัติเฉพาะ ๘ ประการดังกลา่วข้างต้นแล้ว ต้องมีคุณสมบัติพระธรรมกถึก 
๕ ประการ อีกทั้งยึดหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วยหลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังที่
กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอีก ๔  ประการ๕ คือ (๑) ด้านความรู้ มีความรู้ว่า
อะไรคือบาป ช่ัว อกุศล โทษ  ควรละ อะไรคือความดีงาม กุศล ประโยชน์  พึงท า  และควรช าระจิต
ตนเองอย่างไรหรือมีศีล สมาธิ ปัญญา (๒) ด้านบุคลิกภาพ พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่
แสดงกิริยาท่าทีอันจะท าให้เสียบุคลิกภาพ“ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง” เป็นผู้รู้จัก
ข่มจิตในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ เห็นแก่ความยากล าบาก ยอมตรากตร าท างานเพื่อพระศาสนา  
(๓) ด้านคุณธรรม พระธรรมทูตจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดมคติประจ าตัว ซึ่งคุณธรรมลักษณะ
พื้นฐานของพระธรรมทูตในโอวาทปาฏิโมกข์ “การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท า
จิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ถือเป็นคติประจ าตัวที่พระธรรมทูตไม่ท าบาปทั้งด้วยกาย วาจา และใจ เป็น
ผู้ท าแต่ความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความเมตตาปราณีต่อทุกคน 
มีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ (๔) ด้านการด าเนินชีวิต พระธรรมทูตจะต้องด าเนินชีวิต
เป็นแบบอย่างแก่  ประชาชน มีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ส ารวมระวังใน
การบริโภคใช้สอยเสนาสนะ ยกตัวอย่างเช่น พระขทิรวนิยเรวตะ เป็นผู้ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงัดไม่
เบียดเบียนใคร มีแต่แผ่เมตตาธรรมให้แก่บุคคลอื่น 

๔.๒ วิเคราะห์การเผยแผ่ของพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่มุ่งเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม สร้างขวัญและก าลังใจใหแ้ก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ
ใน ๕ จังหวัด อันได้แก่จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ซึ่งผ่านการอบรมใน
หลักสูตร Fa For D (Facilitator For Development of Decency) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดยมีจุดเน้นของกระบวนการ คือ เพื่อทบทวนแนวคิด หลักการ และพุทธวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา องค์ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการเป็นพระวิทยากร
กระบวนการ การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ด้วยกิจกรรม อาทิเช่น Deep Listening: ฟัง
อย่างล้ าลึก นึกอย่างลึกล้ า,  พูดอย่างมีประสิทธิภาพ: คนพูดได้คิด คนฟังได้คิด และเพื่อฝึกทักษะการ
จัดท าและบริหารโครงการ จนถึงการสร้างและพฒันาเครือข่าย ซึ่งด าเนินการอบรมโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดี
งาม ส านักส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                                                   
๔อง.ฺอฏฺ ก.อ. (ไทย) ๓/๑๖/๒๓๙. 
๕สรุปความจาก ธนากิต, ประเพณี พิธีมงคล และวันส าคัญของไทย,  (กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, ๒๕๓๙), 

ธนากิต, ประเพณีและพิธีมงคลไทย, (กรุงเทพฯ: ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๘), สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, ประเพณีและ
พิธีกรรมในวรรณคดี, (กรุงเทพฯ: โอ. เอส.พริ้นติ้งเฮ้า, ๒๕๓๖), สุเมธ เมธาวิทยกุล, สังกัปพิธีกรรม, (กรุงเทพ ฯ: 
พริ้นติ้งเฮ้า, ๒๕๓๒. 
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 ในปัจจุบันมี ส านักงานกลางเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ที่
วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูล 
อยูท่ี่วัดนิคมพัฒนาราม อ.มะนัง จ.สตูล ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา 
อยู่ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดปัตตานี อยู่ที่วัด
บูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดยะลา อยู่
ที่วัดศรีนคร อ.ธารโต จ.ยะลา และศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส อยู่
ที่วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มีพระธรรมทูตอาสาปฏิบัติศาสนกิจ ๒๕๐ รูป ภารกิจ
หลักคือ ให้พระธรรมทูตอาสา ออกเยี่ยมให้ก าลังใจพระสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ออกส ารวจวัดและ
หมู่บ้านชาวพุทธที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่ 
และช่วยฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุความไม่สงบ ภายใต้การก ากับของ
ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหารซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ ก่อตั้งข้ึน โดยได้รับงบอุดหนุนจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

พระธรรมทูตไทยและพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มรประวัติและความ
เป็นมา หลักการ  วิธีการ และอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย
ยึดนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ มีมหาเถรสมาคมคอยควบคุมก ากับดูแลเชิง
นโยบาย มีหลักเกณฑ์การจัดการความรู้ทางพุทธศาสนา การวางแผน การอบรม การเผยแผ่หลักธรรม
ค าสอน โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารในการเผยแผ่ เครื่องมือการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับยุคสมัยใน
การถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน แต่ละวัย และมีการท างานเชิงรุกในการเผยแผ่หลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนามีการติดตามและประเมินผลโดยภาวะผู้น าของพระธรรมทูตอาสาในการ
เป็นแบบอย่างและให้ประชาชนไว้วางใจโดยการท าความเข้าใจศึกษาวิถีชีวิตความเ ป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่การบริหารทั่วไป ยึดหลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อลดความขัดแย้งสร้าง
ความปรองดองจัดกิจกรรมและท างานรว่มกับคนในพื้นทีอ่อกเยี่ยมเยียนสรา้งก าลงัใจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนั้นได้สร้างเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาข้ึนมาใน ๕ จังหวัด ประสานงานกันในพื้นที่เช่ือมโยงกับ
ส่วนกลางโดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่วัดสระเกศและจัดต้ังโครงการกิจกรรมอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมที่
ต่อเนื่อง เช่น โครงการเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการเยี่ยมพระ-
พบปะโยมและโครงการสร้างขวัญก าลังใจชาวพุทธผู้ประสบเหตุความ ไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามโครงการส่งเสรมิความมั่นของสถาบันพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
ต้น ซึ่งแต่ละโครงการก็มีโครงการกิจกรรมปลีกย่อยอีกมากมายทุกโครงการกิจกรรมต้องตั้งอยู่บน
หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖  

(๑) วิเคราะห์ด้วยหลักการ ๓ 
พระธรรมทูต นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องยึดหลักการ ๓ ประการ คือการไม่ท าความ

ช่ัวทั้งปวง การละความช่ัวทั้งปวงการท าความดีให้เพียบพร้อม การท าความดีให้สมบรูณ์และการท าจิต



๑๐๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ของตนให้บริสุทธ์ิให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใส๖ พบว่า พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยึด
หลักการนี้อย่างเคร่งครัด  

การไม่ท าความชั่วท้ังปวง (สพพปาปสส อกรณ )  ด้วยการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่
ดีในการเว้นช่ัวอกุศล การงดเว้น การลด ละเลิก ท าบาปทั้งปวง ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่ง
ความช่ัว มีสิบประการ อันเป็นความช่ัวทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความช่ัวทางกาย ได้แก่ การฆ่า
สัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ ผิดในกามความช่ัวทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การ
พูดเพ้อเจ้อความช่ัวทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจาก
ท านองคลองธรรม 

การท ากุศลให้ถึงพร้อม (กุสลสฺสูปสมฺปทา) ได้แก่ การท าความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศล
กรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการท าฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกายเช่น การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ท า
ร้ายเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็นของตน 
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจา   เช่น  การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด 
ไม่พูดค าหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่ค าจริง พูดค าอ่อนหวานพูดค าให้เกิดความสามัคคีและพูดถูก
กาลเทศะและทางใจ  เช่น  การไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาต
พยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ ปรารถนาดีและมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามท านองคลอง
ธรรม เช่น เห็นว่าท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว 

การท าจิตให้ผ่องใส (สจิตฺตปริโยทปน ) ได้แก่ การท าจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์
ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความพอใจในกาม(กามฉันทะ) 
๒) ความอาฆาตพยาบาท(พยาบาท) ๓) ความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอน(ถีนะมิทธะ)  ๔) ความ
ฟุ้งซ่านร าคาญ(อุทธัจจะกกุกุจจะ) ๕) ความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) เช่น สงสัยในการท าความดีความช่ัว 
ว่ามีผลจริงหรอืไม่ วิธีการท าจิตให้ปฏิบัติสมถะผ่องใส ที่แท้จริงเกิดข้ึนจากการละบาปทั้งปวง ด้วยการ
ถือศีลและบ าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และวิปัสสนา จนได้บรรลุอรหัตผล อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง 

สรุปได้ว่าหลักการ ๓ เป็นหัวใจส าคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยย่อ 
ได้แก่ การไม่ท าบาปทั้งปวง  การท ากุศลให้ถึงพร้อม และการท าจิตใจ ให้บริสุทธ์ิทั้งสามข้อนี้อาจ
อนุมานเข้ากับ ศีล สมาธิ และปัญญา  

(๒) วิเคราะห์ด้วยอุดมการณ์๔  
 ความอดทน  หมายถึง ความอดกลั้น ไม่ท าบาปทั้งทางกาย วาจา ใจความไม่เบียดเบียน  
หมายถึง การงดเว้นจากการท าร้าย รบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่นความสงบ  หมายถึง ปฏิบัติตนให้
สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจนิพพาน หมายถึง การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนได้จาการด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ โอวาทปาฏิโมกข์ถือเป็นคุณสมบัติ 
เป้าหมาย หลักการและวิธีการเผยแผ่  พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้วางรากฐานไว้เพื่องาน
พระศาสนาอย่างแท้จริง 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาลมีจุดมุ่งหมายสูงสุดได้แก่ วิมุตติ คือ ความหลุด
พ้นจากกิเลสและกองทุกข์“ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงผลการฟังไว้ในท้ายอนัตตลักขณสูตร  และ     

                                                   
๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐ 
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๑๐๑ 

 

 

อาทิตตปริยายสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกฟังแล้ว เมื่อเห็นอย่างนี้(เห็นอย่างที่ได้ฟัง) ย่อมเบื่อ
หน่ายย่อมคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจึงมีวิมุติ คือหลุดพ้น วิมุติ(ความหลุดพ้น) ๕ อย่าง คือ 
พ้นช่ัวคราว พ้นด้วยสะกดไว้ (ช้ันโลกีย์) พ้นเด็ดขาด พ้นด้วยสงบ และพ้นด้วยออกไป (ช้ันโลกุตตระ) 
แม้จะเผยแผ่ให้ผู้ฟังหลุดพ้นถึงช้ันโลกุตตระไม่ได้ ก็ต้องพยายามเผยแผ่ให้ผู้ฟังหลุดพ้นในช้ันโลกิยะ 
(ซึ่งใช้เป็นความมุ่งหมายของการเผยแผ่ในปัจจุบันได้ด้วย) เช่น ผู้ฟังมีโลภะ โทสะ โมหะ ก็ให้คลาย
จากโลภะ โทสะ โมหะ ลงบ้าง ผู้ฟังมีทุกข์ก็ให้คลายจากทุกข์ลงบ้าง ผู้ฟังมีความประพฤติไม่ดีอย่างไร 
ก็ให้เลิกได้หรือผ่อนให้คลายลงได้  

จุดมุ่งหมายของการเผยแผ่อีกอย่างหนึ่ง ผู้เผยแผ่ต้องเพ่งให้ผู้ฟังได้รับผล ๕ ประการ คือ 
๑. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๒. สิ่งใดที่ได้ฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด ๓. 
บรรเทาความสงสัยเสียได้๔. ท าความเห็นให้ถูกต้องได้ ๕. จิตใจของผู้ฟังย่อมผ่องใสหน้าที่ในการเผย
แผ่ของวัดหรือพระสงฆ์ คือ การจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  

สรุปได้ว่าอุดมการณ์ ๔ ของพระพุทธศาสนา อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ได้แก่
ความอดทนอดกลั้น เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ  การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้
ออกบวช มิใช่สิ่งอื่นนอกจากพระนิพพาน พระภิกษุและบรรพชิตไม่พึงท าผู้อื่นให้ล าบากด้วยการท า
ความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจไม่ ว่าจะในกรณีใดๆ และพระภิกษุตลอดจนบรรพชิตต้องขอแก่ทายก
ด้วยอาการที่ไม่เบียดเบียน (คือการไม่เอ่ยปากเซ้าซี้ขอ และไม่ใช้ปัจจัยสี่อย่างฟุ่มเฟือย) 

(๓) วิเคราะห์ด้วยวิธีการ  ๖ 
การไม่ว่าร้าย หมายถึง ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใครไม่ท าร้าย  หมายถึง  ไม่

เบียดเบียนผู้อื่น ส ารวมในปาติโมกข์ หมายความว่า  ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย 
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมรู้จักประมาณ หมายถึง รู้จักความพอดีในการบริโภค
อาหารหรือการใช้สอยสิ่งต่างๆอยู่ในสถานที่ที่สงัดได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ฝึกหัดจิตใจให้สงบ  หมายถึง ฝึกหัดช าระจิตให้สงบมีสุขภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดี๗ 

พระธรรมทูต นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องประพฤติปฏิบัติตนด ารงมั่นอยู่ใน วิธีการ
ประกาศพระศาสนาของพุทธสาวก ๖ ประการ คือไม่ต าหนิ ไม่ติเตียนใครไม่เบียดเบียนใครส ารวม
ระวัง เคร่งครัดต่อพระวินัยพุทธบัญญัติแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง ไม่เป็นคน
เห็นแก่กิน ยึดถือค าพังเพยว่า “กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน” ยินดีพอใจอยู่ ณ สถานที่สงบสงัดมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนา วิธีการนี้เป็นวิธีการสร้างสัมพันธ์กับสังคม 

วิธีการเผยแผ่โอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นผลส าเร็จ โดยเฉพาะส่วนสุดท้าย 
คือ ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร พระธรรมทูตจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่าย จงเป็นคนปากช้า แต่
หูตาไว พูดน้อย ท าให้มาก ดูให้มาก นิ่งให้มาก ส ารวมรักษาพระวินัยให้มากที่สุด รู้ประมาณในการรับ 
การบริโภคอาหาร อยู่ง่าย และสุดท้ายส าคัญที่สุด คือ ท าความเพียรทางจิต อยู่ด้วยอารมณ์กรรมฐาน

                                                   
๗พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อุดมการณ์และบทบาทของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ในยุคโลกาภิวัตน์, ในอนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ (รุ่นที่ ๑), (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๕๐–๕๓. 



๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

อย่างเอาจริงเอาจัง ฝึกความอดทนให้มาก เพราะน่ันเป็นหนทางให้บรรลุเป้าหมายหรืออุดมการณ์อัน
สูงสุดของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยทั้งประเทศ๘ 

สรุปได้ว่าวิธีการ ๖ที่ธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยุทธ เพื่อเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรมด้วยการไม่กล่าวร้าย  ไม่ท าร้าย ส ารวมในปาติโมกข์ (รักษา
ความประพฤติให้น่าเลื่อมใส)  รู้จักประมาณในอาหาร (เสพปัจจัยสี่อย่างรู้ประมาณพอเพียง)ยินดีในที่
นั่งนอนอันสงัด (สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ)  มีความเพียรในอธิจิต (พัฒนาจิตใจเสมอมิใช่ว่าเอา
แต่สอน แต่ตนเองไม่กระท าตามที่สอน) 

๕. สรุป   
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทได้อาศัยพระธรรมทูตตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมี

พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ ในยุคหลังได้มีการคัดเลือกหรือเลือกเฟ้นพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจนพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน  
คุณสมบัติเบื้องต้นของพระธรรมทูต ๘ ประการ คุณสมบัติพระธรรมทูตในฐานะพระธรรมกถึก ตลอด
ถึงการยึดเอาหลักโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหัวใจส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือเน้นศึกษา
หลักการ ๓  อุดมการณ์ ๔  วิธีการ  ๖ จนมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศท าให้พระพุทธศาสนาแผ่ประโยชน์ไพศาลไปสู่ชาวโลกจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ชาวต่างชาติหันมานับถือเลื่อมในในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึนและมีแนวโน้มที่
ดีข้ึนในอนาคตอีกด้วยพระธรรมทูตจึงเป็นผู้ปฏิบัติตามและด ารงไว้ซึ่งหลักค าสอน ตลอดถึงไปเผยแผ่
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขครบวงจรทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ศึกษาและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  จึงจะช่วยให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ถือเป็นภาระส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์ปัจจุบันได้
ขยายกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล าดับ เพราะท าหน้าที่นั้นอย่าง
ต่อเนื่องเต็มก าลังความสามารถและพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทุ่มเทมุ่งมั่นเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่มีสถานการณ์
ความไม่สงบใน ๕ จังหวัด อันได้แก่สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสโดยมีภารกิจหลัก คือ ให้
พระธรรมทูตอาสา ออกเยี่ยมให้ก าลังใจพระสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่ออกส ารวจวัด และหมู่บ้านชาว
พุทธที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่ และช่วย
ฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ  ของชาวพุทธที่หายไปในช่วงเกิดเหตุความไม่สงบ โดยได้รับงบประมาณอุดหนุน
จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาได้ด าเนินกิจกรรมผ่านโครงการ
ต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการเยี่ยมพระ พบปะโยม, โครงการสร้างขวัญก าลังใจชาวพุทธผู้ประสบเหตุ
ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต,้ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม , 
โครงการสานเสวนาเพื่อสันติสุขชายแดนใต้, และได้จัดท าหลักสูตรพระธรรมทูตอาสา 

 

 

                                                   
๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๑–๓๓. 
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๑๐๓ 

 

 

๖. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานพระธรรมทูต (๑) ควรจัดท าโครงการกองงานพัฒนาพระ
ธรรมทูตเฉพาะท้องถ่ินหรือพื้นที่ (๒) วัดที่เป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ควรจัดอบรม
พระธรรมทูตที่เข้าไปช่วยปฏิบัติงานก่อน เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางด าเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ของวัด (๓)คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ไทยใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ๓  ด้าน คือ ๑) ด้านเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของมนุษย์ การเป็น
ขวัญและก าลังใจให้ประชาชนในการต่อสู้กับปัญหาในห้าจังหวัดชายแดนใต้มีความส าคัญมากที่สุด 
รองลงมา คือ การจัดให้มีการจัดกิจกรรมสนทนาทางธรรมตามสถานศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการเผย
แผ่ศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนในกิจกรรมของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๒) ด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชน ควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจ าใน
วันธรรมสวนะ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากที่สุด รองลงมา คือ 
ควรมีการเผยแผ่หลักธรรมและเน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ 
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ๓) ด้านการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ิน ควรให้การสนับสนุนชุมชน และร่วมมือกับชุมชนในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสันติสุข และความสุขในการด ารงชีวิต 
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ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเสริมสร้างความสุขแกผู่้สงูอายุในพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาอสิลาม: กรณศีกึษาเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่
ผู้สูงอายุในพุทธศาสนาเถรวาทในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ๒) เพื่อ
ศึกษาวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในศาสนาอิสลามในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการและ ๓) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพุทธศาสนา 
เถรวาทกับศาสนาอิสลามในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา
พบว่า ชาวพุทธกับชาวมุสลิมในเขตต าบลบางโฉลง มีทัศนะเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่
ผู้สูงอายุคล้ายกันว่า วิธีการเสริมสร้างความสุขนั้น เป็นเครื่องมือที่สร้างสังคมให้เกิดสันติสุข โดยใช้
กฎหมาย จริยธรรมทางสังคม เป็นเครื่องมือสนับสนุน ต่างกันเพียงชาวพุทธมีทัศนะว่า วิธีการ
เสริมสร้างความสุขนั้น ต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักของไตรสิกขา ได้แก่ ศีล
สิกขา การฝึกมารยาท จิตตสิกขา การฝึกจิตให้มีความผ่องใส ปัญญาสิกขา การยกจิตออกจากความ
ยึดมั่นถือมั่นในมายาทางสังคม ส่วนมุสลิมเน้นหลัก อามานะฮฺ ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น หน้าที่ของหัวหน้าครอบครัว และหน้าที่อันส าคัญที่สุดคือหน้าที่ที่อัลลอฮฺทรง
มอบให้ 
ค าส าคัญ   วิธีการเสริมสร้างความสุข, ผู้สูงอายุ, ศึกษาเปรียบเทียบ, พุทธศาสนาเถรวาท,            

ศาสนาอิสลาม, ต าบลบางโฉลง 

Abstract 

This paper has three objectives: 1) to study of  Building Happiness to the 
Elderly of Theravada Buddhism and Islam in Bangchalong Sub-district, Bangphi 
District, Samutprakarn Province, 2) to study of Building Happiness to the Elderly of 
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Islam in Bangchalong Sub-district, Bangphi District, Samutprakarn Province , and    3) 
to comparatively study of building happiness to the elderly of Theravada Buddhism 
and Islam in Bangchalong Sub-district, Bangphi District, Samutprakarn Province. The 
results of the study were as follows: From the comparison of building happiness to 
the elderly of Theravada Buddhism and Islam in Bangchalong Sub-district, Bangphi 
District, Samutprakarn Province, it was found that the Buddhists and Muslims have 
the similar view that building happiness is the instrument that make society peaceful 
and happy through the rule of law and also having the social ethics as the 
supplement. The different view of them is that the Buddhists have the view that 
building happiness has to depends on Dhammas of the Buddha such as three training 
(ti sikkhā): morality (sila-sikkhā)—training in character, concentration (smādhi)—
mind-training to be purify, and wisdom (paññā sikkhā)—bringing mind out of the 
social illusion, whereas the Muslims emphasize on Amaanah that is the principle of 
making themselves as per the duties as assigned such as the duty of the head of the 
family, and the most importantly, the duties that bestowed by Allah. 
Keyword:  Building Happiness, the Elderly, Comparative Study, Theravada Buddhism, 

Islam, Bangchalong Sub-district 

๑. บทน า 
“ผู้สูงอายุ” มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Elderly หรือ Aging เป็นค าที่บัญญัติข้ึนเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๐๖ การประชุมสมัชชาโลก เรื่องผู้สูงอายุที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(World Assembly on Aging) ได้ก าหนดเกณฑ์อายุของผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงไว้ ๖๐ ปีข้ึนไป๑  
คนที่อยู่ในวัยดังกล่าวนับว่าเป็นวัยที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
จิตใจ และการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม วัยสูงอายุไม่ได้เป็นวัยที่หมดความหมายหรือเป็นวัยที่สิ้นสุด
ที่สุดทีเดียว แต่เป็นวัยที่ปลอดภัยจากภาวะจิตของสังคมส่วนใหญ่ ดังนั้น การมีชีวิตอย่างมีความสุข
และเหมาะสมในวัยนี้ จึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุได้รับเป็นส าคัญ ๒ เมื่อผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสังคม เช่น การมีก าลังถดถอยหรือการปลดจากงานประจ า การ
เปลี่ยนแปลงวิถีทางด าเนินชีวิตหลังจากเคยท างานมา ในเวลาช่วง ๒๐-๓๐ ปี การลดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ลง วงสังคมแคบ ท าให้เกิดความสูญเสียบทบาท ซึ่งอาจกระทบกระเทื อนทาง
เศรษฐกิจ ท าให้ความมั่นใจในความสามารถและคุณค่าของตนเองลดลง ถ้าหากเกิดการสูญเสียสามี
หรือภรรยา หรือบุตรซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิท ก็จะท าให้เกิดการกระทบกระเทือนใจเพิ่ม
มากข้ึน และถ้าสุขภาพทางร่างกายขาดผู้ใกล้ชิดดูแล จะท าให้เกิดความรู้สึกหมดหวัง ท้อแท้เป็น
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ทวีคูณ ความรู้สึกสูญเสียบทบาทในวัยสูงอายุ มักจะเกิดข้ึนในหมู่พวกท างานมากกว่าพวกท างานฝีมือ 
และเกิดข้ึนในผู้สูงอายุชายมากกว่าผู้สูงอายุหญิง เพราะผู้สูงอายุหญิงนั้นได้ผ่านการสูญเสียบทบาท
และการปรับตัวมาก่อนผู้สูงอายุชาย กล่าวคือ ในช่วงหมดประจ าเดือนราวอายุ ๔๕-๕๐ ปี  
ความสามารถทางสติปัญญาทั่ว ๆ ไป ไม่ได้ลดลง เนื่องจากโรคภัยบางอย่าง หรือความเสื่อมในสมอง
ส่วนด้านการปรับตัวด้านจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล ย่อมจะแตกต่างกันไปตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคลและสิ่งแวดล้อม ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเตรียมตัวของ
การปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ด้วย๓  

พระพุทธศาสนากล่าวถึงชีวิตมนุษย์ว่าประกอบด้วยทั้งความสุขและความทุกข์ มุ่ งเน้นให้
ประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละความทุกข์ แสวงหาความสุขที่แท้จริง โดยมองว่าความสุขที่แท้จริงไม่มีใน
โลกนี้ โดยมิได้หมายความว่าโลกนี้ไม่มีความสุข แต่ไม่มีความสุขใดในโลกที่หลุดพ้นไปจากความทุกข์
ไม่มี อีกนัยหนึ่งพระพุทธศาสนาถือว่า ชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการพัฒนาใน ๔ ส่วน การพัฒนาด้าน
กาย ศีล จิต และปัญญา ถ้าบุคคลพัฒนาใน ๔ ด้านแล้วย่อมจะได้ความสุขหรือความเจริญตามพัฒนา
ของชีวิต สังคมปัจจุบันที่ย่างเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุ ดังนี้ ๔ ๑) ความสุขทางกาย ได้แก่ ร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ดี ๒) ความสุขทางสังคม หรือ 
ศีล ได้แก่ มีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ๓) ความสุขทางจิตใจ ได้แก่ มี
ส่วนประกอบทางด้านคุณธรรมความดีงามทั้งหลายภายในจิตใจ ได้แก่ ความมีเมตตากรุณาความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เป็นสุข ผ่องใส เป็นต้น และ ๔) ความสุขทาง
ปัญญา ได้แก่ มีสติปัญญา ความเช่ือความรู้ ความนึกคิด ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้อง ตาม
ความเป็นจริง  

ดังนั้น เบื้องต้นพระพุทธศาสนาจึงมองไปที่วิธีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้มีความสุข
ทางกาย ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระมหานามะว่า   

บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าว น้ า ผ้า ที่นอนการอบกลิ่น การให้
อาบน้ า และการช าระเท้า เพราะการปรนนิบัติมารดาบิดานั้นแล บัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญเขา
ในโลกนี้เอง เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์๕ 

ศาสนาอิสลามมองว่า มนุษย์เราน้ันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นข้ันตอนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของ
ชีวิตจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์คงที่แล้วจึงค่อย ๆ ร่วงโรยเสื่อมสภาพลง 
เรื่อย ๆ ในระยะสุดท้ายของชีวิต เพื่อที่จะย้ าเตือนให้มนุษย์เหน็ถึงสัจธรรมของชีวิตและใหต้ระหนักอยู่
เสมอว่า แม้มนุษย์จะถูกสร้างข้ึนมา หรือก าเนิดข้ึนมาในฐานะที่ประเสริฐกว่าสิ่งถูกสร้างอื่น ๆ แต่

                                                   
๓กฤษณา บูรณะพงศ์, “ผู้สูงอายุกับการขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวในการสืบทอดคุณธรรมแก่

เยาวชนในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๐), หน้า ๘-๑๐. 

๔พระมหาสุทิตย์ อาภาโร (อบอุ่น) และคณะ , สุขที่ได้ธรรม, (ออนไลน์), ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), http://www.happy8workplace.com/project/attach/book/สุขที่ได้ธรรม.pdf, 
(สืบค้นข้อมูล : ๑ กันยายน ๒๕๖๑) 

๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗-๑๐๘. 

http://www.happy8workplace.com/project/attach/book/สุขที่ได้ธรรม.pdf
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พัฒนาการของมนุษย์ก็เริ่มต้นจากสภาพที่อ่อนแอและกลับคืนสู่ความอ่อนแออีกครั้งจนกระทั่งพบกับ
การดับสูญเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดังที่อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้กล่าวไว้ในสูเราะฮฺอัรรูม อายะฮฺที่  ๕๔ 
ความว่า 

อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงเป็นผู้สร้างพวกเจ้าในสภาพอ่อนแอแล้ว 
หลังจากความอ่อนแอ พระองค์ก็ทรงท าให้มีความเข้มแข็ง 
แล้วหลังจากความเข้มแข็งทรงท าให้อ่อนแอและชราภาพ 
พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ 
เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงอานุภาพ๖ 

วิธีการเสริมสร้างความสุขทางศาสนาอิสลามมีอย่างเดียว คือ การมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
เกิดข้ึนในจิตใจ ใครก็ตามที่เขาได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ โดยแท้จริงเขาจะพบว่าทุกวินาที ที่เขามีชีวิตอยู่
มันเต็มไปด้วยความสุข ท่านนบี สอนให้มีความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ก าหนดให้ จากปัจจัยชีพที่
พยายามแสวงหาแล้ว สิ่งที่ได้แสวงหามาท าให้มีความพอใจ จึงควรรู้จักขอบคุณต่ออัลลอฮฺ หาก
สามารถท าเช่นน้ันได้ จะกลายเป็นคนที่ร่ ารวย เพราะความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺได้แบ่งให้ และแน่นอน
ทรัพย์สมบัติที่ได้มาน้ันเป็นสิ่งที่มีความจ าเริญ (บารอกะฮ) ความดีงามในทรัพย์สิน ดังนั้น การที่จิตใจ
ผูกพันต่ออัลลอฮฺ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ในสถานะใด อยู่ ณ ที่ใดจิตชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุข และ
การที่คนเราประสบกับความยากล าบากก็เนื่องจากการหันให้กับการร าลึกถึงอัลลอฮฺ จิตใจได้ขาดการ
สื่อสารต่อพระองค์ อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ในอัลกัรอานว่า “ผู้ศรัทธาจะมีจิตใจที่สงบนิ่ง เมื่อเขาได้ร าลึก
ถึงอัลลอฮฺ นี่คือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺ ได้ประทานให้”๗ 

จากประเด็นดังกล่าว  มีข้อสังเกตได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่อ่อนแอทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ แม้จะเป็นผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากแล้วก็ตาม ดังนั้น หากจะพัฒนาที่ร่างกายก็เป็นเพียง
รักษาอาการให้ทรงอยู่เท่านั้น แต่วิธีการสร้างเสริมความสุขให้เกิดข้ึนแก่สูงอายุที่ส าคัญจึงเน้นไปที่การ
พัฒนาด้านจิตใจเป็นส าคัญ ซึ่งนั่นเป็นเหตุให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงวิธีการเสริมสร้างความสุขของ
ผู้สูงอายุที่เป็นชาวพุทธและชาวมุสลิมที่อยู่ในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยอาศัยกรอบกิจกรรมชุมชน และความเช่ือในทางศาสนาเป็นส่วนประสาน 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในศาสนาอิสลาม 
๓. เพื่อเปรียบเทยีบวิธีการเสรมิสร้างความสุขแก่ผู้สงูอายุในพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนา

อิสลามเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

                                                   
๖อ้างใน ไพซ้อน ยิ่งนิยม, “แนวคิดการแนะแนวตามแนวทางท่านศาสดามุฮ ามัด (ซ.ล)”, วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๘๐-๘๑. 
๗อิสมาอีล กอเซ็ม, ความสุขที่แท้จริงหาได้ที่ไหน?, The Islamic Foundation, http://www. 

islammore.com/view/2753, (สืบค้น : ๑ กันยายน ๒๕๖๑)  



๑๐๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และแบบสัมภาษณ์ (Indebt Interview) โดยเบื้องต้นเป็นการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลที่เช่ือมโยงในพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา และคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาอิสลาม 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ วารสาร และเอกสารต่าง ๆ จากนั้นสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐ 
รูป/คน เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุในพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาอิสลาม : 
กรณีศึกษาในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เรียบเรียง เขียนบรรยายเชิงพรรณนาแล้วน าเสนอผลงานวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะจากการ
วิจัยครั้งนี ้

๔. ผลการศึกษา  
จากบริบทพื้นที่ทางการศึกษาครั้งนี้คือ ต าบลบางโฉลง เป็นเขตการปกครองระดับต าบล

ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย ๑๑ หมู่บ้าน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมโรงงาน
ถึง ๑๓๕ โรง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย และท า
เกษตร นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่และศาสนาอิสลามตามล าดับ แต่ด้วยเหตุที่สังคมปัจจุบัน
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท าให้ส่วนราชการได้ก าหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลผู้สูงวัยนั้นเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยอาศัยศาสนาเป็นส่วนเช่ือมประสาน โดยมีโครงการส่งเสริม
วิชาชีพแก่ผู้สูงอายุ โครงการกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อท ากิจกรรมทางสังคมอันน ามาจะน ามาซึ่งความสุขแก่
ผู้สูงอายุทั้งทางด้านกายและจิตใจ๘  โครงการการเรียนรู้ผู้สูงวัยต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้สูงวัยในต าบลบางโฉลง เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและรับทราบสิทธิประโยชน์พื้นฐานต่าง ๆ ของตนเอง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ สิ่งส าคัญคือ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
และสืบทอดให้แก่ลูกหลานรุ่นสู่รุ่นเป็นต้น๙ ในส่วนของศาสนาอิสลามเองก็มีการรวมกลุ่มเป็นชมรม
ผู้สูงอายุท ากิจกรรมร่วมกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นการพบปะโดยมีอาศัยกิจกรรมทางศาสนาเป็น
ส่วนเช่ือมโยง๑๐  

การการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพระพุทธศาสนา
เถรวาทกับศาสนาอิสลามในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
แบบสัมภาษณ์ (Indebt Interview) ในเบื้องต้นเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร และเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการไว้จ านวน ๒๐ รูป/คน แบ่งเป็นกลุ่มประชากรทางพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๑๐ รูป/คน และกลุ่มประชากรทางศาสนาอิสลาม จ านวน ๑๐ คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้น
ก าหนดผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความคล้ายคลึงกันและ

                                                   
๘สัมภาษณ์, นางสาวอภิรดี แตงโสภา, ก านันต าบลบางโฉลง, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๙สัมภาษณ์, พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๑๐สัมภาษณ์,นายเสงี่ยม มิมมา, กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสมุทรปราการ, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
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ความแตกต่างกันในประเด็นวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนา
อิสลาม: กรณีศึกษาเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลได้ดังนี้ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทมีทัศนะต่อผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุ ก็คือผู้ที่ มีอายุมากผ่าน
ประสบการณ์ต่าง ๆ  มาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสื่อมทางร่างกาย จิตใจและทางสังคม 
โดยทั่วโลกจะถือว่าผู้สูงอายุ คือ ผู้มีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังจะต้องได้รับอุปการะ
จากคนอื่น เมื่อเจ็บป่วยควรได้รับการช่วยเหลือหรือรักษาอย่างถูกวิธี ดังนั้น ผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ๔ 
ลักษณะ คือ ตามวัย, ตามสภาพร่างกาย, ตามสภาพจิตใจ, และตามสภาพทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ของผู้สูงอายุ คือ ภาวะสูงอายุเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและสังคม ที่มนุษย์ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ และชราเป็นภาวการณ์มีอายุสูงข้ึน ซึ่งอาจจะมีความอ่อนแอของร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีความเจ็บป่วยหรือพิการร่วมด้วย นักสังคมวิทยายอมรับว่า  ภาวะสูงอายุเป็นการก้าวสู่
สภาพการเปลี่ยนแปลง หรือบทบาทใหม่ของสังคม  

ความสุขเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจ
เล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก  ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์
แสวงหาเพื่อให้ได้พบกับเสรีภาพและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง พระพุทธศาสนากล่าวถึง
ความหมายของความสุขไว้ ๒ นัยด้วยกัน คือ ความสุขที่เป็นของสามัญทั่วไปอันคลุกเคล้าด้วยโลกียะ
อันเป็นปกติสุขของชาวโลกทั่วไปหรือที่เรียกว่าโลกียสุข  และความสุขอันพ้นจากการเวียนว่าย   
ในวัฏฏสงสาร ที่เรียกว่าโลกุตตระหรือโลกุตตรสุข ความสุขในพระพุทธศาสนาเป็นไปทีละข้ัน ทีละ
ระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับต่ าสุข คือ กามสุข และค่อย ๆ สูงข้ึนตามล าดับ จนถึงระดับสูงสุดอันได้แก่ 
นิพพานสุขซึ่งถือว่าเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด ด้วยเหตุน้ี นิพพานจึงเป็นความสุขที่แท้จริง เพราะไม่
ระคนด้วยความทุกข์อีกต่อไป เป็นภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งเป็นโลกุตตรสุข เพราะก าจัดความ 
เมามัว ความกระหาย ความอาลัย การเวียนว่ายตายเกิดตามปฏิจจสมุปบาท ตัณหา ความก าหนัด
และกิเลสเสียได้ เพราะฉะนั้น ความสุขในนิพพาน จึงเป็นความสุขที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งสมควรแสวงหา
ส าหรับมนุษย์ 

พระพุทธศาสนาเองก็มีหลักการและวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ เป็นวิธีการที่ท า
ให้ชีวิตเกิดความสุขข้ึนด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อเป็นการจรรโลงใจท าให้สุขภาพใจแข็งแรง และส่งผล
ต่อสุขภาพร่างกายด้วย ได้แก่ (๑) หลักไตรลักษณ์ เป็นกฎธรรมชาติอันแสดงถึงหลักความเป็นจริงของ
ชีวิต คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน (๒) หลักอริยสัจ ๔ เป็นวิธีการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิธีการเรียนรู้ถึงทุกข์ ความไม่สบายกายและใจ สมุทัย สาเหตุเกิดแห่ง
ทุกข์ นิโรธ ความดับทุกข์ และมรรค ทางด าเนินไปสู่การดับทุกข์น้ัน (๓) หลักบุญบาป/หลักกรรม ฝึก
ท าความเข้าใจในหลักการของชีวิต ด้วยการช าระล้างท าให้จิตใจสะอาดด้วยบุญ ๓ อย่างคือ ทาน ศีล 
ภาวนา เว้นจากบาปคืออกุศลมูล คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง (๔) หลักพรหมวิหารธรรม 
เป็นคุณธรรมที่ผู้สูงอายุควรปฏิบัติต่อกัน ได้แก่ ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุข  ความสงสาร 
ความรู้สึกยินดีด้วยเมื่อเห็นผู้อืน่หรอืสิ่งอื่นอยู่ดีมีความสุข และ ความมีใจเป็นกลาง (๕) หลักเบญจศีล-
หลักเบญจธรรม เบญจศีล ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่น เป็นต้น 
และหลักเบญจธรรม เป็นหลักธรรมที่หากบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความ
เมตตารักใคร่ต่อกัน (๖) หลักสังคหวัตถุ เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ใน



๑๑๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ความสมานสามัคคี ได้แก่ การให้ปันสิ่งของด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพูดอย่างคนรักกัน การ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 

ความสุขในทัศนะของศาสนาอิสลาม คือ การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้อยู่ใน
สภาวะที่แช่มช่ืนโดยอิงอาศัยศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลาม และศาสนาอิสลามนั้นส่งเสริมและแนะน า
ให้ทุกคนศึกษาความรู้ทางด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะมุสลิมจะต้อง
ศึกษาเนื้อหาอิสลามตามล าดับความส าคัญ ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องศึกษาคือหลักศรัทธาในอิสลามอันจะ
น ามาซึ่งความสุขทั้งชีวิตในโลกนี้และโลกหน้านั่นเอง ซึ่งความสุขนั้นจะเกิดข้ึนได้ มุสลิมต้องอาศัย
ความศรัทธาต่อศาสนา ด ารงชีพด้วยการปฏิบัติตามหลักการและกฎของศาสนามีจติวิญญาณมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ เช่น การรู้จักให้ ซึ่งเป็นวิธีแสดงถึงความพ้นจากความตระหนี่ การไม่คดโกง 
นั่นเป็นลักษณะอันแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ก่อให้เกิดความสุขในโลกนี้และโลกหน้า 

ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุมาก ตั้งอยู่ในฐานะพ่อแม่ เป็นผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนาน ซึ่ง
ผู้ถือก าเนิดในภายหลังควรให้ความเคารพนอบน้อม นอกจากนั้น ผู้สูงอายุเองยังต้องปฏิบัติตนให้มี
ความสุขได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลาม ๒ ประการ คือ หลักศรัทธาในศาสนา 
และประพฤติตามหลักหน้าที่ในศาสนา ดังนี้ ๑) หลักศรัทธาหรือความเช่ือในศาสนา (อีมาน) หลัก
ศรัทธาคือหลักค าสอนที่ผู้สูงอายุชาวมุสลิมทุกคนจะต้องเช่ือว่าเป็นความจริงแท้และต้องยึดถืออย่าง
มั่นคง แม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยสัมผสัทั้ง ๕ ก็ตาม ซึ่งหลักศรัทธามี ๖ ประการ ได้แก่ (๑) ศรัทธา
ในพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง มุสลิมต้องเช่ือมั่นและศรทัธาในพระเจ้า (๒) ศรัทธาในมลาอิกะฮฺ ผู้ที่จะเป็น
มุสลิมอย่างสมบูรณ์ได้ ต้องศรัทธาว่ามลาอิกะฮฺหรือเทวทูตเหล่าน้ีว่ามีจริง อันจะเป็นผลดีแก่ผู้ศรัทธา
เอง คือจะท าให้เขาท าแต่ความดี ละเว้นความช่ัว (๓) ศรัทธาในบรรดารอซูลหรอืศาสนทูต� ซึ่งเป็นผู้รับ
โองการจากพระเจ้าให้น าบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอน ช้ีแนะแก่มวลมนุษย์ด้วยกัน  (๔) ศรัทธาใน
พระคัมภีร์ซึ่งสรุปค าสอนไว้ ๒ ประการ คือ สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และสอน
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน (๕) ศรัทธาในวันพิพากษาหรือวันก าเนิดปรโลกโลก
ใหม่ที่เกิดข้ึน และ (๖) ศรัทธาในการลิขิตของพระผู้เป็นเจ้า ความเช่ือในลิขิตพระเจ้าจะปรับจิตใจของ
ผู้สูงอายุให้มั่นคงในพระเจา้ ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจ มีเป้าหมายและมีก าลังใจตลอดไป ๒) หลัก
ปฏิบัติหรือหน้าที่ในศาสนา (อิบาดะฮฺ) ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวว่าสูงสุด 
คือ พระอัลลอฮฺ มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุด สร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ และสามารถท าลายทุกสิ่งทุก
อย่างได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติน้ัน ผู้สูงอายุชาวมุสลิมทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่และเป็นกิจวัตร
อันจะขาดมิได้ ซึ่งการปฏิบัตินั้นแบ่งได้เป็น ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การปฏิญาณตน ให้ปฏิญาณใน
ความเช่ือมีต่อพระอัลลอฮฺเจ้าและต่อองค์ศาสดา (๒) การละหมาดหรือการนมัสการพระเจ้า เป็นการ
แสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า (๓) การบริจาคศาสน
ทานซะกาต การบริจาคซึ่งศาสนาบังคับให้ผู้มีทรัพย์สินมากเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ จ่ายแก่ผู้ควรได้รับ 
เช่น ผู้ยากไร้ เป็นต้น (๔) การถือศีลอด มีเป้าหมายเพื่อเป็นการฝึกฝนให้ตัวเองมีจิตผูกพันและย าเกรง
ต่อพระเจ้าเพื่อการด าเนินชีวิตในทุกด้านตามค าบัญชาของพระองค์อันเป็นผลดีท าให้เกิดปกติสุข ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนสังคม (๕) การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นข้อก าหนดให้มุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกได้เดินทาง
ไปร่วมชุมนุมเพื่อแสดงพลังศรัทธา พลังเศรษฐกิจ พลังสังคม และได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิม ซึ่งการที่ผู้สูงอายุปฏิบัติตนตามหลักการทั้ง ๒ ประการดังกล่าว ย่อม



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๑๑ 

 

 

เป็นการเสริมสร้างความสุขให้เกิดแก่ชีวิต เรียกได้ว่าเป็นผู้ความสุขในชีวิตบั้นปลายที่อิงอาศัยกับพระ
เจ้า มีพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมอ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากจะท าให้สุขภาพจิตเข้มแข็งแล้วยัง
ส่งผลต่อสุขภาพกายด้วย 

เมื่อน าวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาอิสลาม
ในเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมาเปรียบเทียบ พบว่า พระพุทธศาสนา  
เถรวาทกับศาสนาอิสลาม มีทัศนะเรื่องความหมายของผู้สูงอายุตรงกันว่า ผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้ที่มีอายุ
มาก มีความทรุดโทรมทางด้านร่างกายและจิตใจ และสิ่งส าคัญคือเป็นผู้ด ารงอยู่ในคารวปูชนียบุคคล 
คือ บุคคลที่ควรเคารพบูชาในฐานะผู้มีประสบการณ์ชีวิตมายาวนาน ควรแก่การศึกษาหาความรู้ และ
ควรแสดงความเคารพ ซึ่งทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ผู้เคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญที่สุด (ผู้สูงวัย) 
ย่อมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ส่วนทางด้านศาสนาอิสลาม ผู้เคารพต่อผู้สูงอายุ ช่ือว่า เป็นผู้
ปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาว่าด้วยการให้ความเคารพนอบน้อมต่อสูงอายุ ย่อมได้ช่ือว่าเป็นมุสลิม
แท้ 

ชาวพุทธกับชาวมุสลิมในเขตต าบลบางโฉลง มีทัศนะเรื่องความหมายและลักษณะของ
ความสุขคล้ายกันว่า ความสุขนั้น คือ ความสบายกาย และความสบายใจ มีความแช่มช่ืนใจเป็น
ลักษณะ ต่างเพียงชาวพุทธเน้นหลักการทางพระพุทธศาสนาคือการพัฒนาจิตเพื่อความสุดพ้น ส่วน
มุสลิมเน้นหลกัการทางศาสนาอิสลาม ๓ ประการ คือ ศรัทธา การปฏิบัติ และคุณธรรม ส าหรับทัศนะ
เกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุมีนัยคล้ายกันว่า วิธีการเสริมสร้างความสุขนั้น เป็น
เครื่องมือที่สร้างสังคมให้เกิดสันติสุข โดยใช้กฎหมาย จริยธรรมทางสังคม เป็นเครื่องมือสนับสนุ น 
ต่างกันเพียงชาวพุทธมีทัศนะว่า วิธีการเสริมสร้างความสุขในทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องอาศัย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักของไตรสิกขา ได้แก่ ศีลสิกขา การฝึกมารยาท จิตตสิกขา 
การฝึกจิตให้มีความผ่องใส ปัญญาสิกขา การยกจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นในมายาทางสังคม ส่วน
มุสลิมเน้นหลัก อามานะฮฺ ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น หน้าที่ของ
หัวหน้าครอบครัว และหน้าที่อันส าคัญที่สุดคือหน้าที่ที่อัลลอฮฺทรงมอบให้ 

๕. บทสรุป 
วิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุใน ๒ ศาสนา เมื่อมองโดยภาพรวม พบว่า ทั้งสอง

ศาสนา มีทัศนะที่ตรงกันว่า วิธีการเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุนั้น ต้องอาศัยหลักธรรมในทาง
ศาสนาของแต่ละศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุข ส่วนนัยที่ต่างกันนั้น ทางพระพุทธศาสนา 
ให้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หลากหลายตามแต่ภูมิภาวะของแต่คน ได้แก่ (๑) หลักไตร
ลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน (๒) หลักอริยสัจ วิธีการเรียนรู้ถึงทุกข์ 
สาเหตุเกิดแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และทางด าเนินไปสู่การดับทุกข์นั้น (๓) หลักบุญบาป/หลักกรรม 
ฝึกท าความเข้าใจในหลักการของชีวิต ด้วยการช าระล้างท าให้จิตใจสะอาดด้วยบุญ ๓ อย่างคือ ทาน 
ศีล ภาวนา (๔) หลักพรหมวิหารธรรม เป็นคุณธรรมที่ผู้สูงอายุควรปฏิบัติต่อกัน ได้แก่ เมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา (๕) หลักเบญจศีล-หลักเบญจธรรม เป็นข้อบังคับทางสังคม และหลักปฏิบัติต่อ
สังคม และ (๖) หลักสังคหวัตถุ เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ได้แก่ การให้ปันสิ่งของ กล่าวถ้อยค า
สุภาพ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่
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ผู้สูงอายุในศาสนาอิสลามนั้น เน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุชาวมุสลิมปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ๒ 
ประการ คือ หลักศรัทธาในศาสนา และประพฤติตามหลักหน้าที่ในศาสนาอย่างเคร่งครัด ซึ่งหลักการ
ทั้ง ๒ ประการดังกล่าว ย่อมเป็นการเสริมสร้างความสุขให้เกิดแก่ชีวิต เรียกได้ว่าเป็นผู้ มีความสุขใน
บั้นปลายชีวิตที่อิงอาศัยกับพระเจ้า มีพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมอ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากจะ
ท าให้สุขภาพจิตเข้มแข็งแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพกายด้วย 

๖. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการเสรมิสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุในพุทธศาสนา  

เถรวาทกับศาสนาอิสลามเขตต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยพบว่าควรมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้  ควรน าหลักวิธีการเสริมสร้างความสุขแก่
ผู้สูงอายุทั้งสองศาสนาไปด าเนินการใช้อย่างจริงจังทั้งภาครัฐ และทางด้านศาสนา และ ผู้สูงอายุควร
ได้รับการส่งเสริมในการน าหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตอย่างจริงจัง 

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยต่อไป  ควรมีการท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาอิสลาม” ในขอบเขต
พื้นที่การศึกษาที่กว้างขึ้น เพื่อความชัดเจนย่ิงข้ึน 
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ก. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ทางพระพุทธศาสนา 
๑ พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน 
๒ นางสาวอภิรดี แตงโสภา  ก านันต าบลบางโฉลง 
๓ นางนิภา สมใจ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
๔ นางบุญเรือน กลิ่นสุกหอม ผู้สูงอายุ 
๕ นางยุพดี สอนสงวน ผู้สูงอายุ 
๖ นางนุชพร ศิริภักดิ์ ผู้สูงอายุ 
๗ นายถนัด พิมพ์รัตน์ ผู้สูงอายุ 
๘ นายทรงพล ภัทรเสริมพงศ์ ผู้สูงอายุ 
๙ นายผัน บางเทศธรรม ผู้สูงอายุ 

๑๐ นายสิทธิชัย โฉมสุผล ผู้สูงอายุ 
ข. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ทางศาสนาอิสลาม 

๑ นายเสงี่ยม มิมมา  กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
๒ นายสมาน รอมาลี   ผู้สูงอายุ 
๓ นางวิมล พลิคามิน ผู้สูงอายุ 
๔ นางวาศินี รอมาลี ผู้สูงอายุ 
๕ นางมาเรียม รอมาลี ผู้สูงอายุ 
๖ นางสมจิต มิมมา ผู้สูงอายุ 
๗ นายสุพจน์ นิมา กรรมการสุเหร่า 
๘ นายสมปอง นิมา กรรมการมัสยิด 
๙ นายประสาน  รอมาลี บิหลั่น 

๑๐ นายสนั่น อุดมทรัพย์ กรรมการมัสยิด 
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ศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ของผูป้กครองในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาขงจือ้ 
A  COMPARATIVE  STUDY  OF PARENTAL DUTIES 

IN  THE  THERAVADA  BUDDHISM  AND  CONFUCIANISM 

 VAN SOPHA  DHAMMADHIPO (SIBOUNHEUANG) 
พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร. 

ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ 
บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครองในพุทธ
ศาสนาเถรวาท  (๒) เพื่อศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครองในศาสนาขงจื๊อ  และ (๓) เพื่อเปรียบเทียบ
แนวคิดเรื่องหน้าที่ของขงจื๊อกับพุทธปรัชญาเถรวาท  ผลการศึกษาพบว่า หน้าที่ของผู้ปกครองในพุทธ
ศาสนาเถรวาท เรียกว่า ทิศ ๖  เป็นหลักที่ตรัสสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของมนุษย์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของแต่ละคนโดยตรง โดยมีตัวของเราเองเป็นศูนย์กลาง แล้วเปรียบบุคคลรอบข้างทั้งหลาย
ประหนึ่งทิศทั้ง ๖ รอบตัวเรา  หน้าที่ของผู้ปกครองในศาสนาขงจื้อใช้หลักสัมพันธภาพทั้ง ๕ โดย
ขงจื้อให้ความส าคัญแก่หน้าที่ของผู้ปกครอง โดยเสนอหลักจริยพันธะทางสังคมข้ึน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
เป็นการจัดขอบเขตเรือ่งหน้าที่ไว้เพื่อจัดระเบยีบใหป้ฏิบัติต่อกัน ๕ ประการ ทั้งขงจื๊อและพุทธปรัชญา
เถรวาทต่างก็ให้ความส าคัญที่ตัวบุคลมากกว่าวิธีการ แต่ทั้งคู่ก็ยังได้เสนอหลักปฏิบัติ ที่บุคคลจะต้อง
น าไปปฏิบัติต่อกัน และขงจื๊อมีเป้าหมายอยู่ในโลกนี้เป็นหลัก เพื่อตนเองและเพื่อสังคม ส่วนพุทธ
ปรัชญาเถรวาท มีเป้าหมายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ในส่วนตนนั้นรวมไปถึงโลกหน้า ส่วนเพื่อสังคม
เน้นโลกนี้เป็นหลัก 
ค าส าคัญ   หน้าที่, ผู้สูงอายุ, ศึกษาเปรียบเทียบ, พุทธศาสนาเถรวาท,    ศาสนาขงจื้อ,  
 

Abstract 
This paper has three objectives: 1) to study of the duties of Confucius, 2) 

to study of the duties of Theravada Buddhist Philosophy, and 3) to compare the 
concept of the duties of Confucius and Theravada Buddhist Philosophy. The 
researcher has concluded as follows:  It is found that, The Parental duties in 
Theravada Buddhism is called the six directions, it is the principle about the duty of 
man to the person who concern with their life directly. The center is ourselves and 
compare person around us as the six directions as follows. The Parental duties in 
Confucianism has applied into the five relationship theories, the Confucius is given 
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the importance to duties of governor by presenting the social commitment ethic 
theory. The researcher thinks that it is set the scope of the duty to organize for 
practice into five points. Both Confucius and Theravada Buddhist Philosophy have 
given the importance to person more than the theory. And both have presented the 
practice that people have to practice to each others. The goal of Confucius is 
existence in this world for oneself and society. Then, the goal of Theravada Buddhist 
Philosophy is existence in this life and next life for oneself including next life, for 
society is emphasized in this life mainly.  
Keyword:  Parental, Duties, Comparative Study, Theravada Buddhism, I Confuciansm,  

๑. บทน า 
 การปกครองคือการคุ้มครองดูแล รักษา ควบคุม การจัดระเบียบทางสงัคมและทางการ
เมือง เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครอง เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและได้รบั
ผลประโยชน์จากการที่อยู่ในรัฐนั้น โดยผู้ปกครองจะตอ้งตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
ส่วนรวม ถ้าจะขยายให้ชัดเจนแล้วก็คือ กิจการงานทุกอย่างที่รัฐบาลจะต้องกระท า จะโดยผ่านระบบ
ราชการ ระบบรฐัวิสาหกิจ หรือผ่านกิจการของเอกชนก็ตาม มีจุดมุ่งหมายเป็นไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เป็นการส่วนรวม ความต้องการของประชาชนแยกออกได้เป็น ๒ กรณีที่ส าคัญ 
คือ (๑) ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน (๒) ความต้องการความสะดวกสบาย๑ 

   เมื่อพูดถึงระบบการเมืองการปกครอง ความยุติธรรมที่จะรับใช้ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
คนในสังคมจะต้องอาศัยรูปแบบการปกครองของผู้ปกครองเท่านั้น จากการค านึงถึงเรื่องผลประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชน ผู้ปกครองท าให้ต้องค านึงถึงรูปแบบการ
ปกครอง โดยพิจารณา จากเงื่อนไข ๒ ประการคือ (๑) จ านวนผู้ปกครองหรือจ านวนบุคคลที่ใช้อ านาจ
อธิปไตยว่าเป็นคนเดียว คณะบุคคล หรือคนส่วนใหญ่ (๒) พิจารณาจากจุดหมายในการปกครองว่า
เป็นการปกครองเพื่อใคร เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม หรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ปกครอง
และพวกพ้องเป็นส าคัญ เมื่อกล่าวถึงการปกครอง สิ่งที่มีความส าคัญต่อการปกครองคือ ผู้น าด้านการ
ปกครองจะต้องมีธรรมราชาเป็นหลัก มีความฉลาด มีอ านาจ มีไหวพริบปัญญาสูง และที่ส าคัญ
ผู้ปกครองจะต้องพระเดชและพระคุณ การปกครองจึงจะสามารถเดินหน้าไปได้  

   พระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ได้เสนอว่า  "ระบอบการปกครองใดเปน็ระบอบการ  ปกครองที่
ดีที่สุด หรือเลวน้อยที่สุด"  แต่พระพุทธศาสนาเสนอว่า   "ผู้ปกครองแบบใดดีที่สุด" นักปก ครองที่
ได้รับการยกย่องว่า “เป็นผู้ปกครองที่ดี” ตามนัยของพระพุทธศาสนานั้น มิได้มีนัยที่แสดงถึงนัก
ปกครองที่เก่งกล้าสามารถโดยการใช้อาวุธประหัตประหาร เพื่อเอาชนะกลุ่มคนและแว่นแคว้นต่างๆ 
ในอันที่จะได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง   แต่นักปกครองที่ดีนั้นหมายถึงบุคคลที่ทรงธรรม และท าให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจโดยธรรม โดยไม่ต้องใช้อาชญา หรือศาสตราเข้าไปแย่งชิงเพื่อครอบครอง 

                                                   
๑ ชรินทร์  สันประเสริฐ, ”ระบบการเมืองการปกครอง ๑”  เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม 

หน่วยที่ ๑ – ๗, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๖), หน้า ๑๕๗.    
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หรือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง ผู้ปกครองในลักษณะนี้ พระพุทธศาสนาเรียกช่ือว่า “ธรรม
ราชา” ค าว่า “ธรรมราชา” ได้ปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงประเด็นนี้ในจักกวัตติสูตร และธรรมราชา
สูตร และในมหาปทานสูตรซึ่งทั้ง ๓ สูตรนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่า 

“พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “ทัฬหเนมิ ผู้ทรงธรรม ทรงเป็นพระราชาโดยธรรม ทรง
เป็ใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงไดรับชัยชนะ มีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์
ด้วยแก้ว ๗ ประการ ได้แก้ (๑) จักรแก้ว  (๒) ช้างแก้ว  (๓) ม้าแก้ว (๔) มณีแก้ว 
 (๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว   มีพระราชโอรสมากกว่า  ๑,๐๐๐ องค์ 
 ซึ่งล้วนแล้วแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ ายีศัตรูได้พระองค์ทรงชนะ 
โดยธรรม  ไม่ต้องใช้อาชญา  ไม่ต้องใช้ศัสตรา   ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต” 
ในขณะที่หลักฐานทางคัมภีร์อีกแห่งปรากฏ ค าว่า  “ ธรรมราชา ”  ในธัมมราชาสูตร   ดัง  
ประโยคที่ว่า 

“พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม 
เคารพธรรม นอบน้อมธรรม เชิดชูธรรม ยกย่องธรรม มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการรักษา 
ป้องกัน และคุ้มครองชนภายในโดยธรรม...” ๒  
          นอกจากนี้ ในมหาปทานสูตรได้กล่าวถึง “ธรรมราชา” ว่า 
“ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่
ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง... มีพระ
ราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ 
สามารถย่ ายีศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา 
ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต”๓ 
สิ่งที่น่าสนใจคือ ทั้งหลักฐานอย่างน้อย ๓ แห่งนี้ สามารถอธิบายได้ถึงค าว่า “ธรรม
ราชา” ที่แสดงถึงคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งของบุคคลที่ได้ช่ือว่าเป็น “พระเจ้า
จักรพรรดิ” ที่จะต้องได้รับการเรียกขานว่า “ทรงธรรม” และ “พระราชาโดยธรรม” ๔ 

 ส่วนขงจื้อเป็นนักปราชญ์ชาวจีนที่บรรดาปราชญ์ทั่วโลกยอมรับเป็นศาสดา เมื่อสองพัน
กว่าปีมาแล้ว แนวคิดหลักของขงจื้อมุ่งให้ความส าคัญต่อมนุษย์และสังคม  เพื่อความสงบสุขแก่
บ้านเมือง ซึ่งก าลังอยู่ในภาวะไม่สงบในขณะนั้น ขงจื้อยึดมนุษย์เป็นแกนกลางในการด าเนินกิจกรรมทุก
อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองการปกครองนั้นขงจื้อให้ความส าคัญว่า หลักการเมืองการ
ปกครองที่ดีต้องใช้คุณธรรมเป็นตัวน า  ผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรม ๕ ประการ ซึ่งประกอบด้วย
เมตตา ธรรมา จริยา ปัญญา และสัจจา ถ้าผู้ปกครองมีคุณธรรมจะน าประชาชนไปในทางที่ถูกต้องดี
งามแล้ว ประชาชนย่อมไม่กล้าออกนอกลู่นอกทาง๕  

                                                   
๒ อัง.ปัญจก. (ไทย) ๒๒/๑๓๓/๒๑๔. 
๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓/๑๔. 
๔ อัง.ปัญจก. (ไทย) ๒๒/๑๓๓/๒๑๔. 
๕ The Analects , Book, XII : 17. 
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 ในแนวค าสอนของท่าน ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบซึ่งเป็นหลักส าคัญ
ของนักปกครองที่จะต้องท า เช่น  รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเอง ยกย่องคนดีมีศีลธรรม ดูแลทุกข์สุขของ
เหล่าข้าราชบริพาร มุ่งรับใช้ประชาชนเป็นที่ตั้ง๖ ให้ความผาสุกแก่มวลชน การที่จะเป็นเช่นน้ีได้ทุกคน
ต้องท าหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีของรัฐไม่ให้บกพร่อง ขงจื้อเสนอ“หน้าที่ของปัจเจกชน
(individual duty)”ตามหลักสัมพันธภาพ ๕ ประการ คือ ผู้ปกครองกับประชาชน บิดามารดากับ
บุตรธิดา สามีกับภรรยา พี่กับน้อง และเพื่อนกับเพื่อน๗  โดยกล่าวย้ าว่ากษัตริย์ต้องท าหน้าที่กษัตริย์ 
ขุนนางต้องท าหน้าที่ขุนนาง พ่อต้องท าหน้าที่พ่อ ลูกต้องท าหน้าที่ลูก๘ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไม่
บกพร่องความสุขในบ้านเมืองก็จะเกิดข้ึน 
 หลักค าสอนของขงจื้อส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ หรือเป็นหลักจริยศาสตร์เชิง
คุณธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมตั้งแต่ระดับเล็กสุดคือปัจเจกชน(บทบาทหน้าที่ส่วนตัว)
จนถึงระดับประเทศ(ส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม)ดังข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ต้าสุ่ยที่ว่า   
  ในโบราณชนทั้งหลาย ผู้ปรารถนาจะยังความรุ่งโรจน์ให้เกิดข้ึนในอาณาจักร 
  จะต้องจัดระเบียบภายในรัฐให้เรียบร้อยก่อน    ผู้ปรารถนาเรียบร้อยในรัฐจะต้อง 
 ท าความเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในครอบครัวเสียก่อน   ผู้ปรารถนาความเรียบร้อยใน 
  ครอบครัวจะต้องท าตนเองให้เรียบร้อยเสียก่อน    ผู้ปรารถนาตนให้เรียบร้อยต้อง 
 ท าใจของตนให้บริสุทธ์ิ คือ สุจริตต่อตนเอง มีความรู้ ใช้ความรู้นั้นด้วยความสุจริต  
 สามารถปกครองตน ปกครองครอบครัว ปกครองรัฐและปกครองรัฐของตนให้มีสันติ๙    
 ขงจื้อเสนอหลักการปกครองโดยอาศัยหลักคุณธรรมเป็นหลัก  ท่านให้เหตุผลว่า การ
ปกครองประชาชนโดยอาศัยคุณธรรมความดี จะท าให้ประชาชนเกิดจิตส านึกที่ดี๑๐ แต่การจะท า
เช่นน้ันได ้ผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรม ๕ ประการ ซึงประกอบด้วย เมตตา ธรรมา จริยา ปัญญา และ
สัจจา เพราะถ้าผู้ปกครองมีคุณธรรมน าประชาชนไปในทางที่ถูกต้องดีงามแล้ว ประชาชนย่อมไม่กล้า
ออกนอกลู่นอกทาง๑๑ ดังนั้น ในปรัชญาของท่านจึงกล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของนักปกครองไว้มากมาย 
เช่น  รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเอง ยกย่องคนดีมีศีลธรรม ดูแลทุกข์สุขของเหล่าข้าราชบริพาร มุ่งรับใช้
ประชาชนเป็นที่ตั้ง๑๒ การปกครองในความหมายของขงจื้อเป็นเรื่องการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง๑๓ 
จุดมุ่งหมายอยู่ที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๑๔  ท าให้ประชาชนที่

                                                   
๖ Chung Yung, Book XX: 12 (tr. By Ezra Pound) 
๗ Archie  J.Bahm,The Heart of Confucius,(New York : John Weatherhill, Inc.,1969), 

P.92. 
๘ The Analects, Book XII : 11. 

 ๙ เสฐียร  พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิมพ์
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ ศ.พิเศษเสถียร  พันธรังษี, ๒๕๓๔, หน้า๒๕๖. 

๑๐ The Analects, Book, II : 3. 
๑๑ Ibid., XII : 17. 
๑๒ Chung Yung, Book XX: 12 (tr. By Ezra Pound) 
๑๓ Ibid.,, Book XII : 17. 
๑๔ Ibid., Book XII : 6. 



๑๑๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ใกล้เกิดความเช่ือถือ อยู่ใกล้ก็มีความสุข อยู่ไกลก็รู้สึกอยากเข้าใกล้๑๕  ซึ่งจะประสบผลส าเร็จได้ ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย คือทั้งตัวผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครอง คือประชาชน  และเพื่อให้
เป้าหมายดังกล่าวาบรรลุผล ท่านจึงเสนอหน้าที่ของปัจเจกชนตามหลักสัมพันธภาพ ๕ ประการ คือ 
ผู้ปกครองกับประชาชน บิดามารดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยา พี่กับน้อง และเพื่อนกับเพื่อน๑๖  โดย
กล่าวว่า กษัตริย์ต้องท าหน้าที่กษัตริย์ ขุนนางต้องท าหน้าที่ขุนนาง พ่อต้องท าหน้าที่พ่อ ลูกต้องท า
หน้าที่ลูก๑๗ เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ ความสุขในบ้านเมืองก็จะบังเกิดมี 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เรามองเห็นว่า ขงจื้อมีแนวคิดเรือ่งการคือความเจริญรุ่ง เรือง
ในรัฐเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นสังคมอุดมคติทางการเมืองของขงจือ้ปรากฎในคัมภีรป์ระวัติศาสตร์ นอกจาก
จะกล่าวถึงวิถีชีวิตที่ดีงามแล้ว ยังกล่าวถึงรัฐบาลที่ดีและเลวว่าล้วนข้ึนอยู่กับชนช้ันปกครองคือขุนนาง
ระดับต่างๆ เหล่าบรรดาขุนนางจงึไม่ควรทีจ่ะแต่งตั้งเพยีงเพราะความใกล้ชิดสนทิสนมโปรดปราน
เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบความรู้ความสามารถ๑๘ ปฏิบัติตนถูกต้องจักโชคดี ปฏิบัติ
ตรงกันข้ามจักโชคร้าย...อย่าด าเนินชีวิตขัดแย้งกับความถูกตอ้ง๑๙ และขงจื้อเองยงักล่าวถึงหลักการ
บรหิารบ้านเมืองในอดีตว่า แบบแผนราชวงศ์โจวได้รบัการปรับปรงุมาจากราชวงศ์เซี่ยและราชวงศ์ซัง 
จึงได้มีอารยธรรมทีเ่จริญรุ่งเรือง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเจรญิรอยตามราชวงศ์โจว๒๐   
 จากประเด็นดงักล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมองว่า หลักปกครองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรมต่างได้รับอทิธิพลมาจากหลกัทางศาสนาทั้งสอง  จึงสนใจทีจ่ะศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครอง
ของพุทธศาสนาเถรวาทกับหลักธรรมราชาของของขงจื้อว่ามีรายละเอียดปลีกยอ่ยอย่างไรและมีวิธีการ
อย่างไร จึงจะสามารถเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรปูธรรมได้  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑. เพื่อศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครองในพทุธศาสนาเถรวาท   
 ๒.๒. เพื่อศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครองในศาสนาขงจื้อ   
 ๒.๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ของผู้ปกครองในพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาขงจื้อ     

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การ วิจัยนี้ เป็นการวิจั ยเ ชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเ ชิงเอกสาร( Documentary     

Research) โดยสามารถจัดล าดับการวิจัยได้ดังนี้ 
๑. รวบรวมเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary source) จากเอกสารที่อ้างอิง เกี่ยวข้องและ

บันทึกหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับของขงจื้อ หรือหลักแนวคิดขงจื้อโดยตรง 

                                                   
๑๕ Ibid., Book XII : 16. 
๑๖ Archie J. Bahm,. The Heart of Confucius, (New York : John Weatherhill, Inc., 1969), 

p. 92. 
๑๗ The Analects, Book XII : 11. 
 ๑๘ The Analects Book VIII : 8. 
 ๑๙ The Shu King, The Book of Kau, BK. VI,Pt,V. 
๒๐ The Analects, Book III : 14. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๑๙ 

 

 

๒. รวบรวมเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary source) จากหนังสือ ต ารา งานวิจัย 
เอกสาร  วารสาร   บทความ  บทวิเคราะห์ที่บรรดานักคิดต่างๆ แสดงทัศนะเกี่ยวกับหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทกับขงจื้อ  

๓. เรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทั้งช้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
๔. อภิปราย สรุปข้อมูลและผลการวิจัย รวบรวมน าเสนอผลการวิจัย 

๔. ผลการศึกษา  
การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ของผู้ปกครองในพระพทุธศาสนาเถรวาทกับศาสนาขงจือ๊นี้   

ผู้วิจัยได้ต้ังเป็นประเด็นแห่งการศึกษาไว้  ๓  ประเด็นด้วยกัน  คือ (๑) เพื่อศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครอง
ในพุทธศาสนาเถรวาท  (๒) เพื่อศึกษาหน้าที่ของผู้ปกครองในศาสนาขงจือ๊  และ (๓) เพื่อเปรียบเทียบ
แนวคิดเรื่องหน้าที่ของขงจื๊อกับพุทธปรัชญาเถรวาท  ซึ่งผู้วิจัยได้ผลสรุป ดังนี้ 

๑.  หน้าท่ีของผู้ปกครองของพุทธปรัชญาเถรวาท 
พุทธศาสนาได้เสนอหลักสัมพันธภาพทางสังคมตามหน้าที่ทางสังคมที่พึงปฏิบัติต่อกัน

ระหว่างบุคคลที่จะต้องเกี่ยวพันธ์กันทางสังคมในฐานะต่างๆ ตามหน้าที่ของตน    ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า ทิศ ๖  เป็นหลักที่ตรัสสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของมนุษย์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของแต่ละคนโดยตรง โดยมีตัวของเราเองเป็นศูนย์กลาง  หน้าที่ของผู้ปกครอง เมื่อพิจารณาจาก
คัมภีร์โดยภาพรวมแล้ว สามารถสรุปเป็นประเด็น ๆ ได้ดังนี ้
 ๑.  สร้างความอยู่ดีกินดีใหก้ับประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในสงัคมใด  หน้าที่หลักของผู้ปกครอง
คือ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แกผู่้ใต้ปกครองอย่างถูกต้องและเป็นธรรมในจักกวัตติสูตร 
 จงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองชนภายใน ก าลังพล  พวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จ 
พราหมณ์คหบดี ชาวนิคม และชาวชนบท สมณพราหมณ ์ สัตว์จ าพวกเนื้อและนกโดยธรรม……สมณ
พราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้น…เว้นขาดจากความมัวเมา และความประมาท ตั้งมั่นอยู่ในขันติ 
และโสรจัจะ ฝกึตน สงบตน ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่เพียงผูเ้ดยีว …พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าน้ัน
ตามกาลอันสมควรแล้วสอบถาม… อะไรควรเกี่ยวข้อง อะไรไม่ควรเกี่ยวข้อง อะไรที่ข้าพเจ้ากระท าอยู ่
พึงเป็นไปเพือ่ความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน หรือว่า อะไรที่ข้าพเจ้ากระท าอยู่ พึงเป็นไปเพื่อ
เกื้อกลู เพื่อสุขตลอดกาลนาน 
 จากค าสอนจะเห็นได้ว่า ค าสอนในจกักวัตติสูตร พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ล าพงัการรักษา
ความสงบในสังคมอย่างเดียวไม่พอ จะต้องแก้ปัญหาทางดา้นเศรษฐกจิไปด้วย นั่นคือ ประชาชน
จะต้องไมอ่ดอยาก 
 ในกูฏทันตสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้น  ก็ชวนให้ตีความได้ว่า  ปัญหาความมั่นคง  
ปัญหาอาชญากรรม  มีความเช่ือมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจ  ประชาชนจะเลกิก่ออาชญากรรม  ถ้าเขามี
ความเป็นอยู่ที่ดี  พระสูตรนีจ้ึงไดเ้สนอหลกัการที่ผูป้กครองพึงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิไว้ 
๓ ประการด้วยกัน คือ 
 ๑.   พระราชาต้องพระราชทานพันธ์ุพืชและอาหารแก่พลเมอืงผูข้ะมักเขม้นในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงปศุสัตว์ 
 ๒.  พระราชาจะต้องพระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่พลเมือง  ผู้ที่ขมักเขม้นในพาณิชยกรรม 



๑๒๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ๓.  พระราชาต้องพระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ขยันขันแข็งในการ
ท างาน 
 ๒  ให้สวัสดกิารแด่สงัคม พระพุทธเจ้าได้ตรสัหลักประกันสงัคม หลักประกันชีวิตส าหรบั
มนุษย์ไว้ ๗ ประการ  
 ๑.  ธัมมัญญุตา เป็นผูรู้้หลักและเหต ุคือเมื่อด ารงต าแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบของตน โดยรู้
ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขและจะให้ความสุขแก่ผู้ใตป้กครองไดอ้ย่างไร 
 ๒.  อัตถัญญุตา รู้จักจุดมุ่งหมายและผล คือรู้จุดมุ่งหมายที่ตนกระท าว่ามีจุดมุง่หมายอะไร
ในการปกครอง คือปรารถนาให้ผู้ใต้ปกครองมีความสุขเป็นหลักในการปกครอง 
 ๓.  อัตตัญญุตา รู้จักตน โดยหน้าที ่ โดยคุณธรรม และความรู้ทีต่นมีอยู่แล้ว จะประพฤติ
ตนให้สมกับทีเ่ป็นผู้ปกครองว่าสิ่งที่ตนกระท าไปนั้น ให้อะไรแก้ผู้ใต้ปกครอง 
 ๔.  มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือรู้จกัประมาณในการลงทัณฑ์ และการเกบ็เกี่ยวภาษี
อากร แต่พอควร  
 ๕.  กาลัญญุตา รู้จักกาล คือรู้กาลอันควรในการท ากจิต่าง ๆ  ว่าเวลาไหนควรจะท าอะไร 
 ๖.  ปรสิัญญุตา รู้จกัชุมชน คือรู้กิริยาที่พึงประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนน้ันว่าแต่ละชุมชนมี
ความต้องการอะไร ควรจะสงเคราะห์อย่างไร  จึงจะเหมาะสม 
 ๗.  ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล คือ รู้จริตของแต่ละบุคคลว่ามีความโน้มเอียงไปด้านใด  
ย่อมสามารถช่วยให้ท างานกบับุคคลที่มีความหลากหลายไดอ้ย่างเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

๒.  หน้าท่ีของผู้ปกครองของขงจ้ือ 
 ขงจื๊อได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ในหลานด้านด้วยกัน ตา่งคนต่างท าหน้าที่ของตน ใน
แต่ละความสัมพันธ์มีการท าหน้าทีท่างศีลธรรม จากบุคคลที่เกี่ยวข้องไปในลักษณะต่างๆ กันดังจะ
พบว่า คุณธรรมทัง้หลายที่ขงจื๊อสั่งสอน ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ตอ่หน้าที่ ความกตญัญูต่อบิดา
มารดา ความสมานฉันท์ต่อพี่น้อง ความมีวาจาจรงิใจน่าเช่ือถือต่อเพื่อน เหล่าน้ีเป็นการสัง่สอนที่
เกี่ยวกับพันธะหน้าที่ทางศีลธรรมที่บุคคลพงึกระท าต่อผู้อื่น ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งกบั
ตนทั้งสิ้น  เรียกว่าหลักสัมพันธภาพทัง้ ๕ โดยขงจื้อให้ความส าคัญแกห่น้าที่ของแตล่ะกลุ่ม โดยเสนอ
หลักจริยพันธะทางสังคมขึ้น เพือ่จัดระเบียบเป็นหน้าที่ให้ปฏิบัติต่อกัน ๕ ประการคือ 
 ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนซึ่งมีความสัมพันธ์ตามภาระหน้าที่เป็นหลัก 
กษัตริย์พึงปฏิบัติต่อขุนนาง และประชาชนด้วยความเมตตา ขุนนาง และประชาชนพึงปฏิบัติต่อ
กษัตริย์ด้วยความเมตตา ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี 
 ๒.  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากบับุตร มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นหลักบิดา
มารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาด้วยความเมตตา  บุตรธิดาพึงมีความเมตตา ความกตัญญูเป็นเครื่องตอบ
แทน 
 ๓.  ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา มีความสัมพันธ์ตามหนา้ที่ต่อกัน สามีภรรยา พึง
มีความรัก ความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อกัน ความรับผิดชอบในหน้าที ่
 ๔.  ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กบัน้อง  มีความสัมพันธ์ตามล าดับอาวุโสเป็นหลัก วงศาคณา
ญาติพี่น้อง พึงสมัครสมาน ปรองดองรักใคร่ต่อกัน ความเคารพต่อกัน 
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 ๕.  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน  มีสัจจะเป็นหลกัมิตรสหายพึงมีความจริงใจต่อ
กัน 
 หลักความสัมพันธ์ทัง้ ๕ ประการนี ้ สามารถสรปุลงได้ ๓ ระดบัคือ ข้อ ๑ เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้กครองกบัประชาชน ข้อ ๒, ๓, ๔, เป็นความสัมพันธ์ของครอบครัว  ข้อ ๕ 
เป็นความสมัพันธ์ของสังคม ความสัมพันธ์เหล่าน้ี คือตัวก าหนดหน้าที ่ บทบาท และความรบัผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลโดยปริยาย  และยังถือเป็นหลักทางจริยธรรมที่ส าคัญยิง่ เกี่ยวกบัครอบครัว 

๓. เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องหน้าท่ีของขงจ๊ือกับพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปเป็นประเด็น
การศึกษาดังนี้ 

(๑) ทั้งขงจื๊อและพุทธปรัชญาเถรวาทต่างก็ให้ความส าคัญทีต่ัวบุคลมาก กว่าวิธีการ แต่
ทั้งคู่ก็ยังได้เสนอหลกัปฏิบัติ ทีบุ่คคลจะต้องน าไปปฏิบัติต่อกนัและกัน 

(๒) ทั้งขงจื๊อมเีป้าหมายอยู่ในโลกนีเ้ป็นหลกั เพื่อตนเอง และเพื่อสังคม ส่วนพุทธปรัชญา
เถรวาท มีเป้าหมายทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า ในส่วนตนน้ันรวมไปถึงโลกหน้า ส่วนเพื่อสังคมนั้นเน้น
โลกนีเ้ป็นหลัก 

ทั้งขงจือ๊และพุทธปรัชญาเถรวาท ถือว่า เศรษฐกิจ การเมอืง สังคม จะต้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันจะแยกจากกันมิได้และถือว่า คุณธรรมเป็นรากฐานทุกอย่าง หากปราศจากคุณธรรมแล้ว 
ทุกอย่างเป็นไปเพื่อความทกุข์ของมนุษย์ เหตุน้ีเองคนแต่ละคนจึงต้องท าหน้าที่ของตนใหส้มบูรณ์ 

๕. บทสรุป 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องหน้าที่ ของขงจื๊อกับแนวคิดเรื่องหน้าที่ของพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ทั้งสองเน้นหนกัไปทางปรัชญาสงัคม ที่คนในสังคมพงึปฏิบัติต่อกัน ความเสื่อมหรอื
เจริญย่อมขึ้นอยู่กับแตล่ะคนท าหน้าที่ของตนว่าสมบรูณ์หรือไม่สมบรูณ์ ขงจือ๊จงึให้ความส าคัญเรือ่ง
หน้าที่อยู่ทีห่ลักจริยพันธะทางสงัคม ๕ ประการ โดย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกบัประชาชน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ตามภาระหน้าที่เป็นหลัก, ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร มีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดเป็นหลัก,ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกบัภรรยามีความสัมพันธ์ตามหน้าที่ต่อกัน,  
 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กบัน้อง, มีความสัมพันธ์ตามล าดับอาวุโสเป็นหลัก, ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนกบัเพื่อน  มีสัจจะเป็นหลัก, เป็นที่น่าสังเกตว่า ถ้าทุกคนไม่ท าตามหน้าที่แล้วสังคมจะ
เป็นอย่างไร  
  ส่วนพุทธปรัชญาให้ความส าคัญอยู่ที่ทิศ ๖ โดยทั้งสองเน้นในเรื่องของคนกบัคนพึงปฏิบัติ
ต่อกัน กษัตริย์พึงปฏิบัติต่อขุนนาง และประชาชนด้วยความเมตตา ขุนนางและประชาชนพึงปฏิบัติต่อ
กษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์ จงรกัภักดี, บิดามารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาด้วยความเมตตา  บุตรธิดาพึงมี
ความกตัญญูเป็นเครื่องตอบแทน,  สามีภรรยา พึงมีความความซื่อสัตย์ และจริงใจตอ่กัน, วงศาคณา
ญาติพี่น้อง พึงสมัครสมาน ปรองดองรักใคร่ต่อกัน,มิตรสหายพึงมีความจริงใจต่อกัน 

เมื่อหน้าที่เป็นการปฏิบัตริะหว่างคนกบัคน มีประเด็นที่น่าสนใน ๒ ประเด็นด้วยกัน คือ 
๑. มีความเสมอภาคทางสงัคมกันเพียงใดระหว่างคนหนึ่งกบัอีกคนหนึ่ง  
๒. สิทธิที่พึงได้ ของคนในสงัคม 
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โดยหน้าที่ความสมัพันธ์ทั้งขงจื๊อกบัพทุธปรัชญาน้ันมองว่าคนแต่ละคนมีสถานะที่ไม่เท่าเทียม
กันในระบบความสมัพันธ์ ฝ่ายหนึง่อยู่ในฐานะผู้ช้ีน า อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในฐานะผูร้ับการช้ีน า ระบบ
ความสัมพันธ์นี้เองจะน ามาซึ่งความประสานสอดคล้องสงัคม  

๖. ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องหน้าที่ของขงจื๊อกับ
แนวคิดเรื่องหน้าที่ของพทุธปรัชญาเถรวาท ท าให้ผู้วิจัยได้มข้ีอเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะท าการวิจัยเพื่อ
การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี ้

(๑) ศึกษาเปรียบเทียบความเสมอภาคทางสงัคมของขงจื๊อกบัพุทธปรัชญาเถรวาท 
(๒) ศึกษาเปรียบเทียบความยุติธรรมของขงจื๊อกับพุทธปรัชญาเถรวาท  
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันตสิุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิม      
ในชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

A COMPARATIVE STUDY OF THE LIVING PEACEFUL LIVE OF THE 
BUDDHISTS    AND MUSLIMS IN TALAD NONGCHOK COMMUNITY, 

BANGKOK 

พระใบฎีกากฤษฎา กตปุญฺโ  (แสงจันทร์) 
พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร. 

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม, ผศ.ดร. 

บทคัดย่อ   

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ของชาวพุทธ ชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๒) เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ของชาวมุสลิม ชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร และ ๓) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการด าเนินชีวิต
อย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิมชุมชนตลาดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลการศึกษา พบว่า วิธีการด าเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิมในชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีทัศนะที่เหมือนกันคือ 
การจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้นั้น ต้องมีศรัทธามั่นคงและปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน
อย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถพัฒนากาย วาจา ใจ ของตนให้เกิดสุขได้ ส่วนนัยที่ต่างกันนั้น ชาวพุทธ
มุ่งหมายถึงการปฏิบัติตามหลักของเบญจศีล-เบญจธรรม เป็นเครื่องพัฒนากาย วาจา และใจ ให้เป็น
ปกติสุข และก้าวสู่ความสุขสันติอันยั่งยืนคือพระนิพพาน ส่วนชาวมุสลิมมุ่งหมาย ถึงหลักศรัทธา
ในอัลลอฮฺ มีพระองค์เป็นผู้ช้ีแนวทางในการด าเนินชีวิตอันจะน ามาซึ่งความสุขอันนิรันดร 
ค าส าคัญ  วิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข, ชาวพุทธ, ชาวมุสลิม, ศึกษาเปรียบเทียบ, ชุมชนตลาด

หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

Abstract 

This paper has three objectives: 1) to study the Living Peaceful Life of the 
Buddhists in Talad Nongchok Community, Bangkok 2) to study the Living Peaceful 
Life of the Muslims in Talad Nongchok Community, Bangkok and 3) to comparatively 
study the Living Peaceful Life of the Buddhists and Muslims in Talad Nongchok 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      

ราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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Community, Bangkok. This study is of qualitative research. The sources of this study 
have been collected from documents and research papers related to this study, and 
from In-depth Interview. The results of the study were as follows: From the 
comparison of living peaceful life of the Buddhists and Muslims in Talad Nongchok 
Community, Bangkok, it was found that the Buddhist and Muslims have the similar 
view that for the peaceful living together in society, people have to have firm belief 
and follow the teachings of religion strictly, thereby they would be able to develop 
their body, word, and mind to be peaceful and happy. But the different view of 
them is that the Buddhists intend to follow five precepts (pañca-sīla) for the 
development of their body and word to be peaceful and happiness, and finally to 
reach to the sustainable peace and happiness, that is to say, nibbāna. But the 
Muslims intend to follow the principle of belief in Allah, having Allah as the giver 
way of living life that would bring peace and happiness perpetually. 
Keyword:  Living Peaceful Life, Buddhists, Muslims, Comparative Study, Talad 

Nongchok Community, Bangkok 

๑. บทน า 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยเราจะเห็นได้ว่า มนุษย์เราไม่อาจอยู่ในโลกเพียงล าพังได้ เมื่ออยู่

รวมกันเป็นจ านวนมาก กลับก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากมาย เพราะมนุษย์น้ันต่างเกิดมาเพื่อแสวงหา
ความสุขให้แก่ตนเอง ต่างคนต่างแสวงหาสิ่งที่อ านวยความสะดวกแก่ชีวิตตน ไม่ว่าเรื่องอาหารการกิน 
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค จนก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนในสังคม ทุกคนที่เกิดมาต่างด าเนินชีวิตไปตาม
บทบาทและวิถีของใครของมัน สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ ด้วยวิถีของตน การ
ด าเนินชีวิตของคนไทยที่มีความส าเร็จทั้งหน้าที่และการงาน การครองเรือน การสร้างสรรค์สังคม 
อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ซึ่งดูเหมือนว่ายิ่งไขว่คว้าหาความสุข ยิ่งพบแต่ความทุกข์และความขัดแย้ง 
สาเหตุหนึ่งมาจากการด าเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเอง  เพราะคนจะเกิดความสุขอย่างแท้จริงได้ 
ย่อมข้ึนอยู่กับการมีวิธีคิดและการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อชีวิตของตนเองและต่อสภาพแวดล้อมทั้งทาง
สังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยทั่วไป๑  

การด าเนินชีวิตที่ดีคือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของการด าเนินชีวิต เช่น 
กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมในการท างาน กิจกรรมในสังคม เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็
ตาม การด าเนินชีวิตของมนุษย์จะออกมาในรูปแบบของการคิด การท า และการพูดเสมอ อาจกล่าวได้
ว่า การด าเนินชีวิตคือการกระท าทางกาย วาจา และใจ  ซึ่งจะให้ดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่ใจเป็นตัวก าหนด
ควบคุม บงการให้ตั้งมั่นในกุศลกรรม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติทั้งปัจจุบัน อนาคต ดังปรากฏพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงความส าคัญของใจไว้ว่า   

                                                   
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศยาม, 

๒๕๕๑), หน้า ๒. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๒๕ 

 

 

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคน
มีใจช่ัว ก็จะพูดช่ัวหรือท าช่ัวตามไปด้วย เพราะความช่ัวนั้น ทุกข์ย่อม
ติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป๒  

จิตที่ต้ังไว้ผิด พึงท าให้ได้รับความเสียหาย ยิ่งกว่าความเสียหายที่
โจรเห็นโจร หรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวร จะพึงท าให้แก่กัน๓   

จิตที่ต้ังไว้ชอบ ย่อมอ านวยให้ได้ผลที่ประเสริฐยิ่ง ที่มารดาบิดาก็
ท าให้ไม่ได้ หรือแม้ญาติเหล่าอื่นก็ให้ไม่ได้....๔   

พระพุทธพจน์ข้างต้นนีเ้ป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของใจ โดยช้ีให้เห็นว่า ใจ
เป็นจุดเริ่มของการกระท าทัง้ปวง การด าเนินชีวิตของมนุษย์จะบรรลเุปา้หมายได้ด้วยใจ ใจที่ตั้งมั่นไว้ดี
จะท าให้การกระท าของกายและวาจาดีตามไปด้วย ส่วนใจที่ตั้งไว้ในทางที่ไม่ดี จะท าให้การกระท าของ
กายและวาจาไม่ดีตามไปด้วย เช่นกัน  ซึ่งใจนี้มีความหมายว่าเป็นตัวรู้และตัวคิด และในแง่ระบบของ
การกระท ากรรม ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปน็น าไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจา๕  ดังนั้น จาก
ทัศนะของพระพุทธศาสนา จะเห็นเป็นเบื้องต้นว่า การด าเนินชีวิตของมนุษย์จะให้ดีหรือเลวนั้น สิ่ง
ส าคัญที่สุดคือการต้องรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเองทั้ง ๓ ด้าน คือ กาย วาจา และใจ  

ในศาสนาอิสลาม เช่ือว่ามนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์สูงสุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนทั้งหลาย 
โดยถือว่า การพิจารณาถึงชีวิตมนุษย์เป็นเงื่อนไขที่จะน าไปสู่การรู้จักและเข้าถึง อัลลอฮฺ (ซ.บ) การที่
มนุษย์รู้จักตัวเองย่อมน าไปสู่การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับการที่อยู่ของเขาและธรรมชาติ
ของเขา และการด าเนินชีวิตของเขา๖ เพราะว่ามนุษย์ทั้งหมดมีต้นก าเนิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกัน โดย
มนุษย์คนแรกเป็นผู้ชาย (อาดัม) ได้ถูกสร้างข้ึนจากดิน ส่วนมนุษย์คนที่สองเป็นผู้หญิงได้ถูกสร้างมา
จากอาดัมเพื่อมาเป็นคู่ครองและได้แผ่ขยายไปทั่วทวีป๗ การที่สังคมเกิดข้ึนจากการมารวมตัวของ
ครอบครัว ความสงบสุขในสังคมจะเกิดข้ึนได้ ย่อมมาจากหน่วยย่อยของสังคม คือครอบครัวและ
ปัจเจกบุคคลนั่นเอง แม้ศาสนาอิสลามจะมีข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมายไว้ก ากับวิถีชีวิตของ
ปัจเจกบุคคล และดูแลรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวอยูแ่ล้ว อิสลามยังมีข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในสังคม จะต้องยึดหลักดังต่อไปนี้ (๑) ความรักและความเมตตา (๒) ความ
ร่วมมือและความเป็นปึกแผ่น (๓) ระบบการเมืองที่รัฐจะต้องดูแลประชาชนด้วยความเสมอภาค  
(๔) ความยุติธรรม และ (๕) สวัสดิการที่ดีของสังคม หลักการทั้ง ๕ ประการดังกล่าว เป็นเสมือน
หลักประกันแก่ทุกคน ด้วยมาตรฐานอันดีแห่งการด าเนินชีวิต เพื่อประกันความเท่าเทียมกันทางสังคม
ในชุมชน อิสลามได้จัดเตรียมและป้องกันหลักประกันด้านวัตถุเหลา่น้ีไว้ คือมนุษย์ทุกคนจะต้องท างาน 
ว่าการท างานท าให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีข้ึน และได้ให้เงินเลี้ยงชีพแก่เขาด้วยการท ามาหากินของเขา แต่ถ้า

                                                   
๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๓ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๒/๓๙. 
๔ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๓/๓๙. 
๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หน้า ๖. 
๖อัลกุรอาน ๓๙ : ๖๒, ๓๗ : ๙๖, ๘ : ๑๗ 
๗ยูโลน เภอหีม, มนุษย์ในอิสลาม: ศึกษาวิเคราะห์ปฐมก าเนิดของมนุษย์, (ปัตตานี: มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕. 



๑๒๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ทุพลภาพรัฐจะต้องเลี้ยงดูเขา หากประสบความยากจน ความอดอยาก ความจรจัด และความเป็นหนี้ 
เมื่อก าลังการหาเลี้ยงชีพของคนแต่ละคนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รัฐจะต้องชดเชยส าหรับจ านวนที่
ขาดไปให้เพียงพอแก่เขา ประชาชนผู้ ขัดสนทั้งมวลจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล  จากคลัง
ประชาชน (บัยตุลมาล-อาคารแห่งทรัพย์สิน) และหากมีการต่อสู้ของคนแต่ละคน เพื่ออาหารการกิน
ของเขา นักนิติศาสตร์ท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ชุมชนใดที่ไม่ยอมให้อาหารแก่ประชาชน จนเป็นเหตุให้เกิด
การตายและความอดอยากข้ึน ชุมชนนั้นจะต้องรับใช้ค่าเสียหายและค่าชดเชยเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
เพราะว่าสังคมต้องรับผิดชอบถึงที่สุด ส าหรับการยังชีพของสมาชิกในสังคมนั้น”๘  ดังนั้น เมื่อมองใน
มุมของศาสนาอิสลามจะเห็นว่า การด าเนินชีวิตของมุสลิมนั้น ต้องประกอบด้วยความรัก ความศรัทธา 
ความเมตตาต่อกัน มีกฎบัญญัติอิสลามเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมนั้น ๆ โดยเช่ือว่านั่นคือ
หนทางที่ประเสริฐ เพราะเป้าหมายของมุสลิมคือความภักดีต่อพระลัลลอฮฺ ดังความที่ว่า “มนุษย์เป็น
สิ่งที่ถูกสร้างของอัลลอฮฺ (ซ.บ) โดยที่พระองค์ได้สร้างข้ึนโดยไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากเพื่อมนุษย์
เคารพภักดีต่อพระองค์เท่านั้น”๙ 

เมื่อศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธและชาวมุสลิมในเบื้องต้น มี
ข้อสังเกตว่า ทั้งพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาอิสลาม มีทัศนะตรงกันว่า มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ควร
พัฒนาตนเองให้มีวิถีชีวิตที่ดีข้ึน ด้วยอาศัยหลักการทางศาสนาเป็นตัวน าพา ทางพระพุทธศาสนาเน้น
หลักศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ส่วนศาสนาอิสลามเน้นความรักความเมตตาเป็นอันดับแรก และในส่วนของ
การด าเนินชีวิตของชาวพุทธกับชาวมุสลิมในชุมชนตลาดหนองจอกนั้น เบื้องต้น ผู้วิจัยพบใน ๒ มิติ 
คือ มิติด้านวัฒนธรรมทางสังคมไทย และมิติทางศาสนาอันเป็นเหตุให้ชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันอย่าง
มิตรภาพเพื่อจะช้ีให้เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นหลักการส าคัญที่ท าให้ชุมชนดังกล่าวแข็งแกร่งด้าน
วัฒนธรรม โดยผู้วิจัยจะศึกษาในประเด็นหลัก ๆ คือ ความหมาย รูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายใน
การด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข เพื่อความชัดเจนในเชิงวิชาการและการเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธ 
๒. เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวมุสลิม 
๓. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิมชุมชนตลาด

หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) และแบบสัมภาษณ์ (Indebt Interview) โดยเบื้องต้นเป็นการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลที่เช่ือมโยงในพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา และคัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาอิสลาม 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ วารสาร และเอกสารต่าง ๆ และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐ 
                                                   

๘ซัยยิด กุฏุบ, อรรถาธิบาย มหาคัมภีร์อัล-กุรอาน (ใต้ร่มเงาอัล-กุรอาน) ญุชที่ ๑, แปลโดย สุนทร  
มาลาตี, (ปัตตานี: เบนฮาลาบี เพรส, ม.ป.ป.), หน้า ๒๒๑-๒๒๒. 

๙อับดุลละซีช บินอับดิลลาฮฺ บินบาซ, หลักการเช่ือม่ันที่ถูกต้องและที่ตรงข้ามกัน, แปลโดย อิมรอน 
มะกูดี, (กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนศาสนวิทยา, ๒๕๓๑), หน้า ๕-๖. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๒๗ 

 

 

รูป/คน เพื่อศึกษาถึงวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิมในชุมชนตลาดหนอง
จอก กรุงเทพมหานครแลว้จึงน าข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบ เรียบเรียง เขียนบรรยายเชิงพรรณนา
แล้วน าเสนอผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

๔. ผลการศึกษา  
เขตหนองจอกมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อ

ที่ประมาณ ๒๓๖.๒๖๑ ตารางกิโลเมตรเป็นเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุดประมาณ ๑ ใน ๗ ของจ านวนเนื้อที่
รวมของกรุงเทพมหานคร อาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทิศใต้
ติดต่อกับเขตลาดกระบัง ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
๑๗๐,๐๒๙ คน (ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ดานศาสนา สวนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีศาสน
สถาน ไดแก มัสยิด ๔๖ มัสยิด, วัด ๑๗ วัด, โบสถคริสต ๑ แหง, ศาลเจา ๑ แหง๑๐ ชุมชนตลาดหนอง
จอก เดิมทีเป็นแหล่งรวมศูนย์การค้าทางเรือ และได้มีการเปลี่ยนถ่ายจากกาลเวลาสู่ความทันสมัยทาง
เทคโนโลยี แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงน่าศึกษาค้นคว้าคือความหลากหลายแห่งวัฒนธรรมด้านศาสนา๑๑ เดิมที
ชุมชนดังกล่าวแม้จะมีความเช่ือต่างกัน แต่ยังคงมีการอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตร โดยอาศัยวัฒนธรรมไทย
เป็นเครื่องประสาน๑๒ แต่เมื่อกระแสความเช่ือทางศาสนารุนแรงข้ึนก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่าง
ศาสนาเป็นบางครั้งบางคราว เช่น กรณีผู้ปกครองนักเรียนชาวมุสลิมร้องเรียนขอให้นักเรียนหญิงสวม
ฮิญาปเข้าเรียนในโรงเรียนวัดหนองจอก ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากทางวัดด้วยเหตุแห่งวัฒนธรรมความ
เช่ือที่ต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวชุมชนดังกล่าวก็คงด ารงชีวิตกันอยู่อย่างมีความสุขแบบพึ่งพาอาศัย
กันและกัน ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการอาศัยหลักการทางศาสนาของตน เป็น
เครื่องพัฒนาตนเองและสังคมที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่๑๓ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ของชาวพุทธกับชาวมุสลิมในชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร จากเอกสารวิชาการ ต ารา 
งานวิจัยเป็นต้น แล้วจึงได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชุมชนชาวพุทธและชาวมุสลิมที่
อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๐ คน ประกอบด้วย ๑) ชาวพุทธ ๑๐ 
ท่าน โดยแบ่งเป็นชาย ๕ และหญิง ๕ ๒) ชาวมุสลิม ๑๐ ท่าน โดยแบ่งเป็นชาย ๕ และหญิง ๕ และ
ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันใน ๔ ประเด็น คือ 
ความหมาย รูปแบบ วิธีการ เป้าหมายการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิม ใน
ชุมชนตลาด หนองจอก สรุปผลได้ดังนี้ 

                                                   
๑๐ส านักงานเขตหนองจอก, แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานเขตหนองจอก ,  

(ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ๒๕๖๑), หน้า ๓.  
๑๑สัมภาษณ์ พระครูผาสุกิจโกวิท เจ้าอาวาสวัดหนองจอก เจ้าคณะแขวงกระทุมราย ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒.  
๑๒สัมภาษณ์ นางขวัญจิตร ประเสริฐศรี ประธานชุมชนหนองจอกกงลับฮัวเคียว ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒.  
๑๓สัมภาษณ์, นายวิสุทธ์ิ สุไลมาน, อีหม่ามประจ ามัสยิดดารุลมีนา, ๒ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๑๒๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

การด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข ถือเป็นสภาพความเป็นอยู่หรือการด ารงชีพอยู่ที่มีแต่ความ
สงบ ปราศจากความขัดแย้ง ความรุนแรง มีความยุติธรรม และแนวทางต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิ ดความ
สงบอย่างมีหลักการและมีเหตุผล รวมทั้งรู้จักสิทธิหน้าที่ มีวินัยในตนเอง เพราะที่ไหนมีความสงบ  มี
ความสุข นั่นคือภาวะไร้ความขัดแย้ง ภาวะที่ท าให้เกิดความสงบสุข มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่าง
สันติสุขของชาวพุทธ ได้แก่ การส่งเสริมให้ปัจเจกบุคคลและสังคมมีธรรมะคือความถูกต้อง ยึดเอา
ความถูกต้องเป็นใหญ่และเป็นหลักการส าคัญในการประพฤติปฏิบัติหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปกครอง ศาสนา การศึกษา และนิเวศวิทยา หากส่งเสริมตามแนวทาง
ดังกล่าวในเบื้องต้นให้เป็นไปพร้อมกันทั้งส่วนปัจเจกบุคคลและสังคม สันติสุขก็จะเกิดข้ึนแก่สังคมโลก 

พระพุทธศาสนาให้ข้อคิดแก่ผู้ครองเรือนไว้ว่า การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวให้สมบูรณ์
เต็มที่เป็นไปได้ยากเพราะจะต้องสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างทั่วถึง ก็ประสบสันติสุขด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมดังนี้ ๑) ทิศ ๖ ในฐานะหน้าที่ของกัลยาณมิตรในครอบครัว หมายถึง บุคคลประเภท
ต่าง ๆ ที่เราทุกคนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ คือ มารดาบิดาเป็นทิศ
เบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรและภรรยาเปน็ทิศเบือ้งหลัง มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย ทาส
และกรรมกร เป็นทิศเบื้องล่าง และพระสงฆ์ สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน ๒) คุณสมบัติของ
กัลยาณมิตร ๗ ประการ การที่บุคคลจะปฏิบัติตามหลกัการดังกลา่วได้สมบูรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติของ
ผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้ง ๗ ประการ (๑) การท าตัวน่ารักในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม (๒)น่าเคารพ
ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ (๓) น่าเจริญใจหรอืน่ายกย่อง (๔) รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ 
(๕)อดทนต่อถ้อยค าต่าง ๆ (๖) แถลงเรื่องล้ าลึกได้ (๗) ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่อง
เหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  

ดังนั้น เป้าหมายการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธ มี ๓ ระดับ คือ ๑) ส่งเสริมให้
คนเห็นความส าคัญของการสร้างสันติสุข ๒) สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและศาสนาในการสร้าง
สันติสุขร่วมกัน และ ๓) ส่งเสริมให้ทุกคนศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักค าสอนในศาสนาของตน 
ดังนั้น การด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือ การกระท าทางกาย วาจา และใจที่ถูกต้องตาม
หลักธรรม เพื่อชีวิตที่เจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดความสุขสบายทั้งกายและใจ ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ควรยก
จิตของตนข้ึนมาให้อยู่เหนือวัตถุที่ไร้ความรู้สึกนึกคิด แล้วเอาเวลาที่เหลือมาใส่ใจคนรอบข้างที่มีชีวิต
จิตใจ สร้างความรัก ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจเพื่อร่วมกันสร้าง “สันติสุข” ให้เกิดข้ึน โดยเริ่ม
จากคนในครอบครัวเดียวกันและแผ่ขยายไปสู่เพื่อนร่วมสังคม เพื่อให้สังคมน่าอยู่กว่าที่เป็น โดยยึดถือ
หลักความเมตตา กรุณา ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่สังคม เศรษฐกิจ มีปัญหา  ปัจจุบันสังคมโลกยังมี
ช่องว่างนับวันที่จะสร้างรอยแตกแยกให้เกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยควรเร่งสร้าง
มิตรให้มากกว่าสร้างศัตรู ในหลักการสร้างมิตรหรือผูกมิตร ทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นจากการ
รู้จักให้ พูดจาอ่อนหวาน ท าตนให้เป็นประโยชน์ และวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ตามหลักของสังคห
ธรรม๑๔ เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดความรักความเมตตาต่อกัน ในการเผยแผ่พระศาสนา ท่านก็ให้ยึด
หลักเมตตาเป็นส าคัญเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก โดยถือว่าทุกชีวิตคือมิตรร่วมเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย ด้วยกัน และในการประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นข้ันที่จะพัฒนาตนไปสู่จุดหมายสูงสุด ท่านก็

                                                   
๑๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๒๙ 

 

 

สอนให้รู้จักคบหามิตรที่ดีที่เรียกว่า “กัลยาณมิตร” เพราะมิตรที่ดีจะน าพาไปสู่จุดหมายได้ส าเร็จ เมื่อ
คบคนดี จะท าให้คิดดี พูดดี ท าดี พระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องการมีมิตรที่ดีว่าเป็นทั้งหมดของ
พรหมจรรย์ไว้ใน “กัลยาณมิตตสูตร” ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์ก าลังจะอุทยั ย่อมมีแสงอรุณ
ข้ึนมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) ก็เป็นตัวน า เป็นบุพนิมิตเพื่อ
ความเกิดข้ึนแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันน้ัน”๑๕  

จากการศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวมุสลิม ในประเด็นความหมาย 
รูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวมุสลิม พบว่า วิถีแห่งอิสลามเป็น
วิถีที่เกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาล และความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับองค์พระผูส้รา้ง ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมดุลทางธรรมชาติและสมัพนัธภาพระหว่างสว่นต่าง ๆ  ของธรรมชาติ จากนั้นก็ปล่อยให้มนุษย์เรยีนรู้
ส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบ เพื่อน าสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการท าหน้าที่คอลีฟะฮฺผู้สืบทอด
ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่า เขาจะต้องศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ แต่เพียงพระองค์เดียว พวกเขาจะต้องมุ่งไปสู่
พระองค์ด้วยการนมัสการต่อพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียว ทุกความเข้าใจในระบบและกฎหมาย
จะต้องรับมาจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียว เป็นศาสนาแห่งสันติที่มุ่งหมาย ๒ แบบ คือ ๑) สันติสุข
ภายใน เป็นสันติอันเกิดข้ึนจากการยอมจ านนต่ออ านาจของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่มีข้อขัดแย้ง ลังเล 
สงสัยภายในจิตใจ ๒) สันติสุขภายนอก เป็นสันติอันเกิดจากการวางหลกัการและกฎเกณฑ์ของสนัติสุข
ภายในครอบครัว สังคม และโลกอย่างลงตัว 

วิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวมุสลิมก็คือการปฏิบัติตนตามวิถีของอิสลามอย่าง
เคร่งครัดน่ันเอง มีอยู่ ๔ แนวทาง ได้แก่  

๑ แนวทางการสร้างสันติสุขในระดับปัจเจกบุคคล มุสลิมเช่ือว่า จะไม่มีสันติสุขในโลก
จนกว่าคนแต่ละคนจะอยู่ในสันติสุขของตัวเขาเอง ฉะนั้น สันติสุขในระดับปัจเจกสามารถสร้างเกิดข้ึน
ได้โดย ๑) การมอบความไว้วางใจต่อพระผู้เป็นเจ้า (๑) ผู้ศรัทธามั่นในสิ่งเร้นลับ (๒) ด ารงละหมาด 
(๓) ใช้จ่ายบางส่วนของสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขา (๔) ศรัทธามั่นในสิ่งที่ถูกประทาน  (๕) พวกเขา
มีความเช่ือมั่นในโลกหน้า ๒) การขจัดความขัดแย้งภายในจิตใจ ๓) ความรักและความเมตตา 

๒. แนวทางการสร้างสันติสุขในระดับครอบครัว อิสลามสร้างให้ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางของสังคม โดยการสร้างหลักเกณฑ์ของความประพฤติและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ตั้งข้ึนมา 
เพื่อรองรับกับสันติสุขในส่วนน้ี 

๓. แนวทางการสร้างสันติสุขในระดับสังคม ช้ีให้เห็นว่าคนแต่ละคนในสังคมจะ
ตระหนักว่าพวกเขามิได้มีชีวิตอยู่เพื่อพวกเขาเอง และเพื่อบรรดาผู้ที่ด าเนินรอยตามพวกเขา  

๔. แนวทางการสร้างสันติสุขในระดับโลก อิสลามได้ปลูกฝังสันติสุขให้มีข้ึนในความ
ส านึกของแต่ละคนเป็นอันดับแรกต่อจากนั้นก็ในครอบครัวของเขาในชุมชนของเขาและสุดท้ายก็ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติอิสลามมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสันติสุขระหว่างคนแต่ละคนกับพระผู้ทรงสร้าง
เขาระหว่างคนแต่ละคนกับความส านึกของเขา และระหว่างเขากับชุมชน สันติสุขสามารถสร้างข้ึนมา
ได้ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของกลุ่มต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละคนกับรัฐบาลของพวก
เขา และในที่สุดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ 

                                                   
๑๕ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๖/๕๕-๕๖, ส .ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓. 



๑๓๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

จากประเด็นเป้าหมายการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวมุสลิม สรุปได้ว่า สันติสุขของ
โลกจะเกิดข้ึนได้จะต้องมกีารปลูกฝังอบรมสั่งสอนแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์ประกอบ ๔ 
ประการ คือ ๑) เป้าหมายของการมีสันติสุขในระดับปัจเจก คือ การมอบความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ แต่
เพียงพระองค์เดียวและสามารถปฏิบัติการวิถีทางของอิสลามได้อย่างสมบูรณ์ ๒) เป้าหมายของการมี
สันติสุขในระดับครอบครัว อิสลามได้สร้างให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของสังคม โดยส่งเสริม
หลักเกณฑ์ของความประพฤติ และกฎระเบียบต่าง ๆ ข้ึนมา อันจะน ามาซึ่งการใช้ชีวิตครอบครัวที่สุข
สมบูรณ์ ๓) เป้าหมายของการมีสันติสุขในระดับสังคม สังคมเกิดข้ึนจากการมารวมตัวของครอบครัว
แต่ละครอบครัว ซึ่งคนภายในสังคมจะต้องยึดหลักดังต่อไปนี้ (๑) ความรักและความเมตตา (๒) ความ
ร่วมมือและความเป็นปึกแผ่น (๓) ระบบการเมืองที่รัฐจะต้องดูแลประชาชนด้วยความเสมอภาค     
(๔) ความยุติธรรม และ (๕) สวัสดิการที่ดีของสังคม ๔) เป้าหมายของการมีสันติสุขในระดับโลก สันติ
สุขของโลกนั้น จะเป็นผลที่ตามมาจากการมีสันติสุขข้ึนภายในปัจเจกบุคคลแต่ละคน สันติภายใน
ครอบครัว และสันติสุขในสังคมนั่นเอง 

จากการเปรียบเทียบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิมในชุมชน
ตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข ทั้งสองกลุ่มมีทัศนะคล้ายกันว่า เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่บริบูรณ์ตามสิทธ์ิทั้งทางศาสนาและสังคม ที่ต่างกันเพียงแต่อาศัยหลักการทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้น 

๒) ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข ทั้งสองกลุ่มมีทัศนะคล้ายกันว่า คนทุก
คนในสังคม ต้องปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด ไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลอื่น ส่วนที่ต่างกันคือการปฏิบัติโดยอาศัยรูปแบบทางศาสนาของตนเอง เช่นชาวพุทธเน้น
หลักของศีล ๕ ส่วนชาวมุสลิมเน้นการปฏิบัติตามวิถีแห่งศาสนทตูมีศรัทธาต่อพระอัลลอฮฺเป็นแนวทาง  

๓) ด้านวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข ทั้งสองกลุ่มมีทัศนะคล้ายกันที่ต้องอาศัย
หลักการทางศาสนาเป็นเครื่องมือ หรือแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนที่ต่างกันก็อยู่ที่เครื่องมือของแต่ละ
ศาสนา เช่น พระพุทธศาสนามีหลักศีล ๕ เป็นเครื่องป้องปรามไม่ให้คนกระท าความผิด และพรหม
วิหาร เป็นการปฏิบัติส าหรับอยู่ร่วมกับคนอื่นตามภาระหน้าที่มีจิตเมตตาต่อกันเป็นต้น ส่วนทาง
ศาสนาอิสลามเน้นการปฏิบัติตามหลักศรัทธา คือความเช่ือต่อวจนะค าสอนของอัลลอฮฺอย่างเคร่งครัด 
และหลัก อานีมาฮฺ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตนตามหน้าที่ไม่ก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอื่น กระท าหน้าที่ให้
สมบูรณ์ เช่น หน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ หน้าที่ของลูก หน้าที่ของคนในสังคม หน้าที่ของพลเมืองของ
ชาติ และหน้าที่ศาสนิกของศาสนา 

๔) ด้านเป้าหมายของการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีทัศนะ
คล้ายกันว่า เป้าหมายของการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขคือการร่วมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เป็น
สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ไม่แบ่งแยกช้ันวรรณะทาง
สังคม หรือแม้แต่ความเช่ือทางศาสนาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างสันติสุขดังกล่าว ส่วนนัยที่
ต่างกันนั้น เพียงแต่ละศาสนาน าหลักการทางศาสนาของตนมายึดปฏิบัติ เช่น พระพุทธศาสนาเน้น
หลักของศีล ๕ อิสลามเน้นหลักศรัทธา เป็นต้น 
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๕. บทสรุป 

จากการเปรียบเทียบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาวมุสลิมในชุมชน
ตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแล้ว พบว่า ชาวพุทธและชาวมุสลิมมีทัศนะที่
เหมือนกันว่า การจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้น้ัน ต้องมีศรัทธามั่นคงปฏิบัติตามหลักศาสนา
ของตนอย่างเคร่งครัด สามารถที่จะพัฒนากาย วาจา ใจ ของตนให้เกิดสุขได้ ส่วนนัยที่ต่างกันนั้น ชาว
พุทธมุ่งหมายเอาการปฏิบัติตามหลักของเบญจศีล เบญจธรรม เป็นเครื่องพัฒนากาย วาจาและใจให้
เป็นปกติสุข และก้าวสู่ความสุขสันติอันยั่งยืนคือพระนิพพาน ส่วนชาวมุสลิมมุ่งหมายยึดหลักศรัทธา
ในอัลลอฮฺ มีพระองค์เป็นผู้ช้ีแนวทางในการด าเนินชีวิตอันจะน ามาซึ่งความสุขอันนิรันดร 

๖. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของชาวพุทธกับชาว
มุสลิมในชุมชนตลาดหนองจอก กรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรน าหลักการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขไป
ใช้ในหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาสังคมวงกว้าง และควรน าหลักการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข
ในทางศาสนาไปน าเสนอในเวทีศาสนสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในวิถีสันติสุขของแต่ละศาสนา 

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยต่อไป ควรมีการท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาต่าง ๆ” 
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การศึกษาเปรียบเทียบหน้าทีน่กัปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
คัมภีร์หลนุอว่ีในศาสนาขงจื๊อ 

A COMPARATIVE STUDY OF THE DUTIES OF THE RULERS IN 
CAKKAVATTISUTTA IN THERAVADA BUDDHISM AND THE ANALECTS OF 

CONFUCIANISM 

พระเนติธร มหาปุญฺโ  (โสพิมพา) 
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ 
ผศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ 

บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาหน้าที่นักปกครองในจักกวัตติสูตร

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหน้าที่นักปกครองในคัมภีร์หลุนอฺว่ีในศาสนาขงจื๊อ และ    
๓) เพื่อเปรียบเทยีบหน้าที่นักปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและคัมภีร์หลุนอว่ีใน
ศาสนาขงจื๊อ การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสารผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า หน้าที่ของ
นักปกครองในจักกวัตติสูตรกับคัมภีร์หลุนอว่ี เหมือนกันตรงที่นักปกครองต้องท าหน้าที่เพื่อประชาชน
ที่อยู่ในปกครองของตนให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณ หรือผู้ที่ตนต้องรับผิดชอบดูแลสุขและทุกข์
ของชนเหล่านั้น ส่วนที่ต่างกันนั้น ในจักกวัตติสูตรเน้นการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร เช่น 
แจงว่าสิ่งนี้ดีมีคุณ สิ่งนี้ไม่ดีมีโทษควรละเว้น เป็นต้น ส่วนในคัมภีร์หลุนอฺว่ีมุ่งสร้างหรือลงมือกระท าสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรมใหชั้ดเจนเช่นการจดัการศึกษาให้ความรู้ เพราะสังคมจะอยู่ดีกินดีต้องสรา้งโอกาสให้เขา
ไม่ใช่ยื่นอาหารให้เท่านั้น 
ค าส าคัญ  หน้าที่ของนักปกครอง, จักกวัตติสูตร, คัมภีร์หลุนอว่ี, พระพุทธศาสนาเถรวาท, ศาสนา

ขงจื๊อ, ศึกษาเปรียบเทียบ 

Abstract 
This paper has three objectives: 1) to study the duties of the rulers in 

Cakkavatti Sutta of Theravada Buddhism, 2) to study the duties of the rulers in the 
Analects of Confucianism, and 3) to comparatively study the duties of the rulers in 
Cakkavatti Sutta of Theravada Buddhism and the Analects of Confucianism. This 
study is of documentary research. The results of the study were as follows: From the 
comparison of the duties of the rulers in Cakkavatti Sutta of Theravada Buddhism 
and the Analects of Confucianism, it was found that the similar point of them was 
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that the rulers have to discharge their duties for people in their subject just as they 
are benefactors or ones that the rulers have to be responsible for and take care of 
them. The different points of them was that the duties of the rulers in Cakkavatti 
Sutta emphasize on the public relations for communicating information such as 
notifying that this is good and having virtue, this is not good that should be avoided, 
etc., but in the Analects of Confucianism, emphasize on producing or doing 
concretely such as education, viz., the knowledge-giving, because society would be 
good once the rulers have to create the opportunities to them not only give them 
food. 
Keyword:    Duties of the Rulers,  Cakkavatti Sutta,  Analects, Theravada Buddhism,  

Confucianism, Comparative Study 

๑. บทน า 

ค าว่า การเมือง (Politics) และค าว่า การปกครอง (Government) มีความหมายในทาง
รัฐศาสตร์แตกต่างกัน “การเมือง” หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเพื่อหรือการแสวงหา
อ านาจซึ่งส่งผลกระทบต่อ ระบบสังคม หรือภาพโดยส่วนใหญ่ของสังคม  ส่วน “การปกครอง” 
หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับสังคมเพื่อ  ให้สังคมมี
ความปกติสุข การปกครองยังมีความหมายอย่างอื่นอีกเช่น การปกครองได้แก่การปฏิบัติการทั้งหลาย
ทั้งปวงของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ด้วยกันอย่างมีระเบียบและ
มีผล ประโยชน์จากการอยู่ในรัฐนั้น ๆ เช่น การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรี การออกกฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติ การที่ต ารวจจับผู้ร้าย แพทย์ประจ าต าบลไปตรวจคนไข้ หรือครูพานักเรียนไป
ทัศนะศึกษานอกสถานที่ เหล่าน้ีถือว่าเป็นการปกครองโดยทั้งสิ้น บางครั้งเราอาจเรียกสิ่งเดียวกันนี้ 
ว่าการบริหาร หรือรัฐบาล ซึ่งหมายถึง คนหรือองค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาลทั้งหมด อย่างไรก็ดีการเมือง
และการปกครองก็มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกัน เพราะการปกครองเป็นการบริหาร การวาง
ระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนน้ัน จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจ จึงจะ
ท าให้การปกครองสามารถด าเนินงานได้ ดังนั้นรัฐหรือผู้ปกครองประเทศจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้
บริหารงานด้านการปกครอง โดยมุ่นเน้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม 

จักกวัตติสูตร เป็นสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ๑ เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยหลักการปฏิบัติ
ส าหรับผู้ปกครองสูงสุดหรือประมุขของรัฐ และครอบคลุมถึงคณะรัฐบาล และข้าราชการในภาคส่วน
ต่าง ๆ ของประเทศด้วย เพราะสาระส าคัญที่ปรากฏในพระสูตรนี้ล้วนแต่เป็นหลักการส าหรับ
ข้าราชการที่เป็นนักปกครองโดยตรง ตลอดจนข้าราชการที่ท างานสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของพระเจ้าแผ่นดิน โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่บริหารประเทศใน
ฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน และยังมีฐานะเป็นผู้กระท าการ
แทนพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่าง
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ประเทศไทย นอกจากนี้สาระส าคัญของพระสูตรนี้ยังหมายรวมถึงนักการเมืองในระดับชาติ 
นักการเมืองในระดับท้องถ่ินด้วย เพราะทุกคนในทุกภาคส่วนล้วนแต่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมให้เป็นในทิศทางที่พึงประสงค์ คือความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ ความสันติสุขของสังคม ความเป็นอยู่อย่างผาสุกของประชาชนภายในประเทศชาติด้วยกัน
ทั้งนั้น๒ ดังข้อความบางส่วนในจักกวัตติสูตร๓ ที่กล่าวถึงหน้าที่ของผู้ปกครองว่า 

๑. จงจัดการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองชนภายใน ก าลังพล พวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จ 
พราหมณ์คหบดี ชาวนิคม และชาวชนบท สมณพราหมณ์ สัตว์จ าพวกเนื้อและนกโดยธรรม……
สมณพราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้น…เว้นขาดจากความมัวเมา และความประมาท ตั้งมั่นอยู่ใน
ขันติ และโสรัจจะ ฝึกตน สงบตน ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่เพียงผู้เดียว …พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์
เหล่านั้นตามกาลอันสมควรแล้วสอบถาม… อะไรควรเกี่ยวข้อง อะไรไม่ควรเกี่ยวข้อง อะไรที่
ข้าพเจ้ากระท าอยู่ พึงเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน หรือว่า อะไรที่ข้าพเจ้า
กระท าอยู่ พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนาน…   

๒. ภิกษุทั้งหลาย กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว รับสนองพระด ารัสของพระราชฤาษี
แล้ว ทรงประพฤติจักกวัตติธรรมอันประเสรฐิ เมื่อท้าวเธอทรงประพฤติจกักวัตติธรรมอันประเสรฐิ
อยู ่สนานพระเศียรในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ า รักษาอุโบสถ ประทับอยู่บนปราสาทหลังงาม ปรากฏ
จักรแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีก า ๑,๐๐๐ ซี่ มีกง มีดม และส่วนประกอบทุกอย่าง 

จากการศึกษาหน้าที่ของนักปกครองในจักกวัตติสูตรพระสูตรนี้  มีข้อสังเกตว่า การ
ปกครองนอกจากผู้ปกครองจะอาสามาดูแลประชาชนและออกกฎหมายปกครองหมู่ชนในฐานะผู้น า
รัฐแล้ว ยังได้กล่าวถึงการให้ปันทรัพย์แก่ผู้ยากไร้ โดยได้กล่าวถึงการละเว้นธรรมอันจะน าไปสู่ปัญหา
ความยุ่งยากแก่การปกครอง เมื่อผู้น าใช้อ านาจในการรักษาทรัพย์ แต่ปล่อยให้คนจนอดอยาก จน
กลายเป็นขโมย ครั้นเมื่อถูกจับได้และถูกถามก็ตอบว่า ที่ขโมยไปนั้นเพราะความอดอยาก ผู้น าก็จะ
มอบทรัพย์สินเงินทองให้ เมื่อคนทั้งหลายทราบว่า การลักขโมยท าให้ได้รางวัลคือทรัพย์ ก็พากันขโมย
ตาม ผู้น าจึงเปลี่ยนวิธีโดยการลงโทษประหารชีวิต ขโมยก็ใช้วิธีเดียวกันคือ ฆ่าเจ้าทรัพย์เพราะกลัว
โทษประหาร ครั้นถูกจับได้ก็เพ็ดทูลและใส่ความผู้อื่น จะเห็นได้ว่า หลักการปกครองในจักกวัตติสูตร
นั้น ล าพังการรักษาความสงบในสังคมอย่างเดียวไม่พอ จะต้องแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไปด้วย นั่น
คือ ประชาชนจะต้องไม่อดอยาก 

คัมภีร์หลุนอว่ี นับเป็นอีกคัมภีร์หนึ่งทีส่ าคัญของขงจื่อ ด้วยว่าคัมภีร์ดังกล่าวนั้นได้รวบรวม
บทสนทนาเกี่ยวกับหลักการทางศาสนาขงจื๊อระหว่างศิษย์กับอาจารย์ ซึ่งนับว่าเป็นปรัชญาพื้นฐาน
ของจีน โดยในคัมภีร์นี้กล่าวเกี่ยวกับการครองตน เกี่ยวกับการเรียนการศึกษา เกี่ยวกับการคบเพื่อน 
เกี่ยวกับความกตัญญู เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เกี่ยวกับมนุษยธรรมหรือเมตตาธรรม หรือที่
เรียกว่า เหริน และเกี่ยวกับขนบ จารีต ประเพณี พิธีกรรม หรือที่เรียกว่า หลี่ แต่เมื่อกล่าวโดยใจความ
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%88#เกี่ยวกับขนบ_จารีต_ประเพณี_พิธีกรรม_หรือที่เรียกว่า_หลี่_(礼)
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แล้ว ก็อยู่ในหลักของเมตตาธรรม รักผู้อื่น คือแก่นทฤษฎีของระบบความคิดของขงจื่อ  อันเป็น
มาตรฐานและอุดมการณ์สูงสุดทางคุณธรรม จริยธรรม การเมือง  สังคมของขงจื่อ ทั้งยังสะท้อนถึง
ทัศนะเชิงปรัชญาของท่านด้วย ความหมายส าคัญสองประการของ เมตตาธรรม ที่ขงจื่อให้ค านิยามคือ 
ผู้มีเมตตาย่อมรักผู้อื่น ควบคุมตนเอง ฟื้นฟูจริยธรรมคือเมตตาธรรม  

เมื่อกล่าวถึงหน้าที่ของนักปกครองในคัมภีร์หลุนอว่ีแล้ว เราจะเห็นว่าขงจื่อนั้น ต้องการให้
ผู้บริหารหรือนักปกครอง ให้ชาวบ้านท าในสิ่งที่พวกเขาได้ประโยชน์ ดังนั้น นอกจากนักปกครอง
จะต้องรู้หน้าที่ในการบริหารจัดการรัฐภายในแล้ว สิ่งส าคัญในทัศนะของขงจื่อคือการราษฎร ดัง
ข้อความต่อไปนี้ 

ขงจื่อกล่าวว่า “ปกครองด้วยรัฐศาสตร์ เคร่งครัดด้วยราชทัณฑ์ ทวยราษฎร์ก็จักหลีกหนีและ
ไม่ละอาย หากปกครองด้วยคุณธรรม และเคร่งครัดด้วยจริยธรรม ไพร่ฟ้าก็จักรู้ละอายและ
ปรับปรุงตน” ๔ 

หลู่ไอกง ทรงถามขงจื่อว่า “ท าอย่างไรจึงจะเป็นที่ยอมรับของไพร่ฟ้า” ขงจื่อกราบทูลว่า 
“เกื้อกูลผู้เที่ยงธรรม ปลดปราบผู้เลวร้าย ฉะนี้ ประชาราษฎร์ก็จักศิโรราบ  แต่หากเกื้อกูลผู้
เลวร้าย ปลดปราบผู้เที่ยงธรรม ฉะนี้ พสกนิกรจักไม่เช่ือฟัง” ๕  

จี้คังจื่อถามว่า “ท าอย่างไรจึงจะท าให้ปวงประชามีความเคารพภักดี แลตักเตือนกันและกัน” 
ขงจื่อตอบว่า “ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความส ารวม มวลชนจักเคารพ ด ารงด้วยความเมตตา
กตัญญู ทวยราษฏร์จักภักดี เลือกใช้คนดีแลสอนสั่งผู้ด้อยความสามารถ ปวงชนก็จักตักเตือนกัน
และกัน” ๖ 

จากข้อความข้างต้นนี้ อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า หน้าที่ของนักปกครองในคัมภีร์หลุนอว่ีนั้น 
นอกจากจะปกครองให้รัฐเจริญแล้ว ต้องดูที่ฐานรากของการปกครองคือประชาชนด้วยว่าอะไรคือ
ความต้องการของราษฎร แม้อ านาจรัฐหรือกฎหมายจะสามารถควบคุมคนได้ แต่ไม่สามารถที่จะ
ควบคุมจิตใจของประชาชนได้นอกจากหลักคุณธรรมโดยเฉพาะหลักแห่งเมตตาธรรม ซึ่งนั้นเป็นนัก
ปกครองในอุดมคติของขงจื่อด้วย เพราะการสร้างหลักการปกครองโดยใช้หลักสัมพันธภาพระหว่าง
ครอบครัวเป็นฐาน และก้าวไปสู่การปกครองระดับผู้ครองนคร โดยต่างท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ 
จึงเป็นเสมือนการปกครองในอุดมคติของศาสนาขงจื๊อ 

จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า หน้าที่ของนักปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนากับ
คัมภีร์หลุนอว่ีของศาสนาขงจื๊อ ต่างกล่าวถึงการท าหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องการให้ผู้อยู่ในการ
ปกครองมีความสุข เป็นรัฐที่มั่งค่ังและมีความสุข เพียงแต่ต่างกันที่วิธีการในการบริหารจัดการรัฐที่
ต่างกันด้วยพื้นฐานแห่งสังคมนั้น ๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาการปกครองใน  
จักกวัตติสูตรกับศาสนาขงจื๊อ มุ่งเน้นที่จะศึกษาโครงสร้างของจักกวัตติสูตร และคัมภีร์หลุนอว่ี 
รูปแบบปกครอง ความส าคัญของนักปกครอง คุณลักษณะของนักปกครอง หน้าที่ของนักปกครอง 

                                                   
๔อมร ทองสุก แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์หลุนอวี่, (ปทุมธานี: บริษัท ชุณหวัตร จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า 

๑๒๖. 
๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๑. 
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๑. 
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จริยธรรมหรือหลกัการของนักปกครอง ตลอดถึงอิทธิพลการปกครองที่มีต่อสังคมของทั้งจักกวัตติสูตร
ในพระพุทธศาสนากับคัมภีร์หลนุอว่ีในศาสนาขงจื๊อ อันจะเป็นการเข้าใจชัดเจนในหลกัการของแตแ่ละ
ศาสนา และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาหน้าที่นักปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพื่อศึกษาหน้าที่นักปกครองคัมภีร์หลุนอว่ีในศาสนาขงจื๊อ 
๓. เพื่อเปรียบเทียบหน้าที่นักปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ

คัมภีร์หลุนอว่ีในศาสนาขงจื๊อ 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา คัมภีร์หลุนอว่ี ตลอดถึงการ
ปกครองในหนังสือของนักปราชญ์ชนช้ันหลัง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ต ารา บทความทาง
วิชาการ และบทความทางแวบไซท์ แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เรียบเรียง เขียน
บรรยายเชิงพรรณนาแล้วน าเสนอผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

๔. ผลการศึกษา  

จักกวัตติสูตรนั้น เป็นพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจกัรพรรดิ พระมหากษัตริย์ หรือนักปกครอง 
และนอกจากนั้น พระสูตรนี้ดังกล่าวยังหมายรวมถึงนักการเมืองในระดับชาติ นักการเมืองในระดับ
ท้องถ่ินด้วย เพราะทุกคนในทุกภาคส่วนล้วนแต่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศและสังคมให้เป็นในทิศทางที่พึงประสงค์ คือความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความ
สันติสุขของสังคม ความเป็นอยู่อย่างผาสุกของประชาชนภายในประเทศชาติด้วยกันทั้งนั้น 

การเมืองการปกครอง หมายถึง การปกครองเพื่อการศึกษา เป็นการปกครองที่ท าให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเช่ือมประสานเพื่อสร้างสังคมให้
สงบสุข โดยนัยหมายก็คือการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาราษฎร์ที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐ
โดยหลักธรรมาภิบาลในจักกวัตติสูตร ที่แสดงถึงหลักการปกครองโดยธรรม ๕ ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 
๑) ความส าคัญของผู้ปกครอง ๒) คุณลักษณะของผู้ปกครอง ๓) หน้าที่ของผู้ปกครอง ๔) บทบาทของ
ผู้ปกครอง และ ๕) หลักการปกครอง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

๑. ความส าคัญของผู้ปกครอง ผู้น านั้นมีความส าคัญในการปกครอง ก าหนดบทบาทของ
รัฐ โดยการวางกติกามารยาททางสังคม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ประชาชนใน
รัฐเป็นผู้เลือก โดยพิจารณาที่ลักษณะบุคคลเป็นส าคัญ และในการปกครองบ้านเมืองนั้น ผู้น าเป็นผู้
ขับเคลื่อนบริหารประเทศให้ด าเนินไปได้  

๒. คุณลักษณะของผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องประพฤติอยู่ในข้อวัตรที่เป็นธรรม ท าให้รัฐที่
อยู่ในปกครองเกิดความสงบสุข ซึ่งสรุปคุณลักษณะของผู้ปกครองตามหลักของพระพุทธศาสนา     
(๑) เป็นผู้ทรงธรรม (๒) มีความยุติธรรม (๓) มีความรอบรู้  
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๓. หน้าที่ของผู้ปกครอง หน้าที่ของผู้ปกครองในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือการสร้างความ
มั่งค่ังแก่ราชอาณาจักร การที่จะสร้างความมั่งค่ังแก่ราชอาณาจักรได้น้ัน ต้องเกิดแต่การสร้างความอยู่
ดีกินดีให้กับประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใด หน้าที่หลักของผู้ปกครองคือ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ผู้
ใต้ปกครองอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ด้วยหลักการ ๕ ประการ คือ (๑) ถือธรรมเป็นใหญ่ (๒) ให้
ความคุ้มครองโดยธรรม (๓) ป้องกันอธรรม (๔) ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ และ (๕) มีที่
ปรึกษาที่ทรงความรู้และคุณธรรม  

๔. จริยธรรมหรือหลักการปกครอง การปกครองจ าเป็นต้องมีหลักการ เพราะต้อง
เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเพื่อให้การปกครองนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดประสงค์ตามที่
ได้หวังไว้ หลักการปกครองมี ๒ ประการ คือ หลักกฎหมายอันเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ 
ซึ่งยอมรับด้วยกัน และหลักศีลธรรม เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของผู้ปกครอง และจะต้อง
ยึดเป็นข้อปฏิบัติในการปกครองเป็นส าคัญ ได้แก่ (๑) หลักทศพิธราชธรรม (๒) ราชสังคหวัตถุ ๔             
(๓) อปริหานิยธรรม ๗ (๔) สัปปุริสธรรม ๗ (๕) หลักการทูต ๘  

จากการศึกษาหน้าที่ของนักปกครองในคัมภีร์หลุนอว่ี พบว่า คัมภีร์หลุนอว่ี เป็นรวมบท
สนทนาระหว่างขงจื่อกับศิษย์ ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญทีสุ่ดในพัฒนาการอันยาวนานของปรัชญาส านัก
ขงจื่อและของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจีน อาจกล่าวได้ว่า หลุนอว่ีเป็นตัวบทพื้นฐาน (foundational 
text) ของส านักปรัชญาขงจื่อ กล่าวคือเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่พัฒนาจากความสัมพันธ์ใน
หมู่เพื่อนที่เป็นครู-ศิษย์ร่วมส านัก ในประเด็นเกี่ยวกับ ๑) การครองตน ๒) การเรียนการศึกษา ๓) การ
คบเพื่อน ๔) ความกตัญญู ๕) การเมืองการปกครอง ๖) มนุษยธรรมหรือเมตตาธรรม หรือที่เรียกว่า 
เหริน  ๗) ขนบ จารีต ประเพณี พิธีกรรม หรือที่เรียกว่า หลี่ และ ๘) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

ระบบการเมืองในยุคของขงจื๊อเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว มี ๓ ระบบด้วยกัน  คือ ๑) ระบบ
การเมืองแบบพ่อปกครองลูก ระบบนี้กษัตริย์มีสถานะเหมือนพ่อ ส่วนประชาชนใต้ปกครองมีสถานะ
เหมือนลูก ซึ่งโดยสถานะแห่งความสัมพันธ์ พ่อจะต้องให้ความรัก ดูแล และปกป้องลูก ใน
ขณะเดียวกันลูกก็ต้องให้ความเคารพ และเช่ือฟังผู้เป็นพ่อ ภายใต้การปกครองระบบนี้ ประชาชนจะ
รู้สึกอบอุ่นและมีความเป็นอยู่ที่ดี ๒) ระบบการเมืองแบบเจ้าครองนคร การปกครองในลักษณะนี้มี
ลักษณะเป็นการกระจายอ านาจ คือการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่รัฐใหญ่น้อยภายใน
อาณาจักรของตน ๆ ๓) ระบบการปกครองแบบจักรพรรดิ เป็นการปกครองแบบรวบอ านาจ ระบบ
การเมืองแบบจักรพรรดิน้ี ได้พัฒนาถึงขีดสูงสุดในปี พ.ศ. ๓๒๒ เมื่อเจ้าครองนครช่ือฉินได้ใช้ก าลัง
ทหารของตนรวบรวมดินแดนจนเป็นปึกแผ่น พร้อมกันนั้นก็ได้สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิองค์แรก
แห่งราชวงศ์ฉิน 

ความส าคัญของผู้ปกครองมี ๒ ระดับด้วยกัน คือ ๑) ผู้ปกครองสูงสุด คือ กษัตริย์ ถือกัน
ว่าเป็นตัวแทนของสวรรค์ (เทียน) เปรียบเหมือนหลักชัยชองประเทศชาติ ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร ราษฎรต้องกินอิ่ม นุ่งอุ่น เป็นผู้ทรงไว้ซึ่ง
อ านาจสูงสุด เหล่าพสกนิกรถือจักรพรรดิเป็นใจของตน ๒) ผู้ปกครองช้ันรองลงมา มีเหล่าขุนนาง 
อ ามาตย์ แม่ทัพ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นผู้รับสนองราชโองการของกษัตริย์มาปฏิบัติต่อราษฎร เปรียบ
เหมือนเป็นแขนขาของกษัตริย์ มีความส าคัญในฐานะเป็นผู้ตัดสินแทนกลุ่ม และท าให้งานของรัฐ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์   



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๓๙ 

 

 

คุณลักษณะของผู้ปกครองในทรรศนะของขงจื๊อ จะต้องไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติหน้าที่  
มีความซื่อสัตย์ ตั้งอยู่ในคุณธรรม ทั้งนี้เพราะชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนข้ึนอยู่กับผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองที่ดีจึงต้อง เข้าใจในสิ่งที่ประชาชนต้องการ จะต้องท างานมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม รู้
หน้าที่ของตนมีสายตายาวไกล ผู้ปกครองนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๓ ประการหลัก ๆ คือ ๑) มี
ความรักและเคารพในเจตจ านงของประชาชน ๒) มีความปรารถนาในการที่จะสร้างเสถียรภาพและ
ความเป็นธรรม ให้เกิดข้ึนในสังคม และ ๓) มีความสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชน 

หน้าที่ของผู้ปกครองว่าโดยหลักแล้ว คือการสร้างภาวะการอยู่ดีกินดี สร้างหลักจริยธรรม 
ก าหนดกฎหมาย และคิดค้นอักษร ท าประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่ราษฎร์ เช่นเดียวกับบิดามารดา มีความ
รักต่อบุตรธิดา ดังนั้น ผู้ปกครองจึงมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรที่ถูกปกครอง ผู้ปกครองย่อมจะต้อง
อ านวยสันติสุข และความอุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอแก่ราษฎร เป็นผู้น าด้านการศึกษา และเป็น
แบบอย่างแห่งชีวิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม ซึ่งสรุปได้ ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) สร้างความอยู่ดีกินดี
ให้แก่ประชาชน ๒) ให้การศึกษาแก่ราษฎร ๓) สร้างความศรัทธาเช่ือมั่นให้เกิดข้ึน 

ในส่วนของจริยธรรมหรือหลักการส าหรับการนักปกครอง เมื่อเราศึกษาดูแล้ว ผู้วิจัยมอง
ว่า เบื้องต้นควรกล่าวถึงหลักศีลธรรมของขงจื๊อ ซึ่งหลักศีลธรรมของขงจื๊ อนั้นไม่ได้กล่าวอยู่เป็น
หมวดหมู่ในที่แห่งเดียวกัน แม้ในคัมภีร์หลุนอฺว่ีเองก็กล่าวถึงคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนั้น ๆ ว่าเป็น
คุณธรรมของนักการปกครองเหมือนกัน แต่อยู่ต่างสถานะและโอกาส ซึ่งหลักศีลธรรมทั้งปวงนั้น เมื่อ
กล่าวโดยรวมแล้วก็อยู่ในหลัก ๔ ประการ คือ ๑) หลักเหรินหรือเมตตาธรรม ๒) หลักหลี่ หรือจารีต 
๓) หลักเสี้ยว (หลักกตัญญู) ๔) หลักจุงหยุง หรือ หลักสายกลาง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ของนักปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนา   
เถรวาทและคัมภีร์หลุนอฺว่ีในศาสนาขงจื๊อ สรุปได้ว่า 

๑) เปรียบเทียบด้านโครงสร้างของจักกวัตติสูตรกับคัมภีร์หลุนอว่ีเหมือนกันตรงที่
กล่าวว่าถึงผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง หรือกล่าวโดยนัยอีกประการหนึ่งคือการกล่าวถึงหน้าที่ของ
แต่ละกลุ่มที่จะพึงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ฝ่าย ส่วนที่ต่างกันนั้น ทางจักกวัตตสูตร  
กล่าวถึงหน้าที่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ส่วนคัมภีร์หลุนอฺว่ีกล่าวถึงหน้าที่ที่บุคคลในสังคมพึง
ปฏิบัติต่อกันตามสามัญส านึกที่ดีที่มีต่อกัน แสดงให้เห็นถึงคุณและโทษของการปฏิบัติในกรณีนั้น ๆ 

๒) เปรียบเทียบรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาขงจื๊อมีนัย
ที่คล้ายกันตรงที่การปกครองนั้นต้องพึ่งพาผู้น าที่เป็นเจ้าผู้ครองนครเป็นผู้ก าหนดชะตาชีวิตของ
ประชาชนทั้งหมด จะต่างกันก็เพียงแต่การรวบอ านาจแบบเบ็ดเสร็จหรือการให้ประชาชนทั่วไปได้มี
ส่วนร่วมในการปกครองนั้น ๆ แต่ถึงกระนั้นก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งไม่มีพลังเพียงพอ เพราะอ านาจส่วน
ใหญ่จะอยู่ในก ามือหรืออยู่ในการปกครองของอ ามาตย์ ข้าราชบริพารเท่านั้น แม้ทางพระพุทธศาสนา
จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการปกครองด้วยอ านาจของกษัตริย์แบบเบ็ดเสร็จ อีกกลุ่มเป็น
การเปลี่ยนถ่ายอ านาจตามวาระของกลุ่มผู้น าเช่นเดิม ซึ่งเป็นเจ้าปกครองในแต่ละรัฐ ในลักษณะ
สหพันธรัฐ ซึ่งอ านาจนั้นยังไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่มือของประชาชนทั่วไป ในส่วนของการเมืองการ
ปกครองในศาสนาขงจื๊อถึงจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มซึ่งมีอ านาจมากน้อยต่างกัน แต่อ านาจเหล่านั้นก็



๑๔๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ยังอยู่ในการบริหารจัดการของนักปกครองที่เป็นกษัตริย์เช่นเดิม ข้ึนอยู่กับว่าผู้ปกครองนั้น ๆ จะใช้
หลักในการปกครองแบบใดเป็นเครื่องมือเพื่อให้สงคมอยู่ด้วยความสงบสุขนั่นเอง  

๓) เปรียบเทียบด้านความส าคัญของนักปกครอง ทั้งจักกวัตติสูตรและคัมภีร์หลุนอฺว่ี 
มองเหมือนกันว่านักปกครองนั้นมคีวามส าคัญเป็นอย่างมากในการบรหิารบ้านเมืองให้อยู่เป็นบ้านเป็น
เมือง เป็นที่รวมคนหมู่มาก ทั้งความคิด เพศ วัย ความต้องการ ส่วนที่ต่างกันก็เป็นเพียงจักกวัตติสูตร
เน้นความอลังการของผู้ปกครองที่มากด้วยบุญญาภินิหาร ส่วนคัมภีร์หลุนอฺว่ีมุ่งหมายเอาคนที่มี
คุณธรรม ไม่จ าเป็นต้องมีอ านาจวาสนามากมาก เช่น ผู้น ากลุ่มชนเป็นต้น  

๔) เปรียบเทียบด้านคุณลักษณะของนักปกครองในจักกวัตติสูตรกับคัมภีร์หลุนอว่ี 
เหมือนกันตรงที่กล่าวว่า กล่าวถึงลักษณะส าคัญของนักปกครองที่ดีคือต้องมีคุณธรรมของความเป็น
ผู้น า มีความรอบรู้ในหลักการปกครองบ้านเมือง ส่วนที่ต่างกันเป็นเพียงประเด็นย่อย ซึ่งในจักกวัตติ
สูตรเน้นที่ความเป็นผู้ทรงธรรม ซึ่งในคัมภีร์เองมุ่งหมายการสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ส่วน
คุณลักษณะของนักปกครองในคัมภีร์หลุนอฺว่ีเน้นความเป็นโอรสสวรรค์ที่ใครไม่สามารถที่จะละเมิด
พระราชอ านาจได้ แต่น่ันเป็นความเด็ดขาดในการปกครองส่วนหนึ่งที่จะสามารถปกครองคนจ านวน
มากได้ แต่ต้องมีคุณธรรมในการปกครองคือการไม่ลุอ านาจแห่งความโกรธเป็นส าคัญ 

๕) เปรียบเทียบด้านหน้าท่ีของนักปกครอง ในจักกวัตติสูตรกับ คัมภีร์หลุนอว่ี 
เหมือนกันตรงที่กล่าวว่า ตรงที่นักปกครองต้องท าหน้าที่เพื่อประชาชนที่อยู่ในปกครองของตนให้
เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณ หรือผู้ที่ตนต้องรับผิดชอบดูแลสุขและทุกข์ของชนเหล่านั้น ส่วนที่
ต่างกันในจักกวัตติสูตรเน้นการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร เช่น แจงว่าสิ่งนี้ดีมีคุณ สิ่งนี้ไม่ดีมี
โทษควรละเว้น เป็นต้น ส่วนในคัมภีร์หลุนอฺว่ีมุ่งสร้างหรือลงมือกระท าสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนเช่น
การจัดการศึกษาให้ความรู้ เพราะสังคมจะอยู่ดีกินดีต้องสร้างโอกาสให้เขาไม่ใช่ยื่นอาหารให้เท่านั้น 

๖) เปรียบเทียบด้านจริยธรรมหรือหลักการของนักปกครองในจักกวัตติสูตรกับคัมภีร์
หลุนอว่ี เหมือนกันตรงที่กล่าวว่า ในการปกครองนั้นต้องอาศัยหลักในการปกครองทั้งหลักนิติธรรม 
และหลักศีลธรรม ไม่ควรเน้นหนักไปทางใดทางหนึ่งอันจะเป็นเหตุให้หลักการไม่มั่นคง ส่วนที่ต่างกันก็
เป็นเพียงจักกวัตติสูตรกล่าวโดยภาพรวมใหญ่คือใช้หลักในการปกครองคือกฎหมายรัฐ และกฎด้าน
ศีลธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งจะต้องรับโทษทางวัฏฏะเป็นส่วนเสริม ส่วนจริยธรรมในคัมภีร์
หลุนอฺว่ีเน้นที่หลักคุณธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมคือหลักเมตตาและกตัญญูเป็นหลัก ส่วนกฎหมาย
นั้นมาจากหลักแห่งจารีต  

๗) เปรียบเทียบคุณค่าของหน้าท่ีของนักปกครองท่ีมีต่อสังคม พบว่า จักกวัตติสูตร 
เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้เป็นกุศโลบายสั่งสอนภิกษุ และบุคคลทั่วไปโดย เฉพาะ
พุทธศาสนิกชนได้รู้จักการพึ่งตนเอง และการพึ่งธรรมะให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นได้ ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อสังคม ๑). ความส าคัญในด้านการพัฒนาชีวิต ๒) ความส าคัญในด้านการเมืองการปกครอง  
๓) ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ ๔) ความส าคัญในด้านการศึกษา การศึกษานั้นคือการฝึกฝนอบรม
พัฒนาคนให้เกิดความดีงาม ส่วนการปกครองในคัมภีร์หลนุอฺว่ีที่มีต่อสงัคม พบว่า ๑) การปกครอง คือ
การแก้ไขปรับปรุง ๒) มีการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ เพราะว่าการศึกษานั้นมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการปกครอง และ ๓) ควรใช้หลักคุณธรรมน าหน้ากฎหมาย กฎหมายควรเป็นเครื่องมอืส ารองใน
กรณีที่ควรขาดคุณธรรมยึดเหนี่ยวแล้วเท่านั้น 
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๕. บทสรุป 

จากการศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ของนักปกครองในจักกวัตติสูตรในพระพุทธศาสนา   
เถรวาทและคัมภีร์หลุนอฺว่ีในศาสนาขงจื๊อ พบว่า 

จักกวัตติสูตรนั้น เป็นพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจกัรพรรดิ พระมหากษัตริย์ หรือนักปกครอง 
และนอกจากนั้น พระสูตรนี้ดังกล่าวยังหมายรวมถึงนักการเมืองในระดับชาติ นักการเมืองในระดับ
ท้องถ่ินด้วย เพราะทุกคนในทุกภาคส่วนล้วนแต่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศและสังคมให้เป็นในทิศทางที่พึงประสงค์ คือความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความ
สันติสุขของสังคม ความเป็นอยู่อย่างผาสุกของประชาชนภายในประเทศชาติด้วยกันทั้งนั้น ส่วนคัมภีร์
หลุนอว่ี เป็นรวมบทสนทนาระหว่างขงจื่อกับศิษย์  เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่พัฒนาจาก
ความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนที่เป็นครู-ศิษย์ร่วมส านัก ในประเด็นเกี่ยวกับ ๑) การครองตน ๒) การเรียน
การศึกษา ๓) การคบเพื่อน ๔) ความกตัญญู ๕) การเมืองการปกครอง ๖) มนุษยธรรมหรือเมตตา
ธรรม หรือที่เรียกว่า เหริน ๗) ขนบ จารีต ประเพณี พิธีกรรม หรือที่เรียกว่า หลี่ และ ๘) ความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ จากการศึกษาเปรียบเทียบหน้าทีข่องนักปกครองในจกักวัตติสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
คัมภีร์หลุนอฺ ว่ีในศาสนาขงจื๊อ  พบว่า หน้าที่ของนักปกครองในจักกวัตติสูตรกับคัมภีร์หลุนอว่ี 
เหมือนกันตรงที่นักปกครองต้องท าหน้าที่เพื่อประชาชนที่อยู่ในปกครองของตนให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้
ที่มีพระคุณ หรือผู้ที่ตนต้องรับผิดชอบดูแลสุขและทุกข์ของชนเหล่าน้ัน ส่วนที่ต่างกันนั้น ในจักกวัตติ
สูตรเน้นการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร เช่น แจงว่าสิ่งนี้ดีมีคุณ สิ่งนี้ไม่ดีมีโทษควรละเว้น เป็น
ต้น ส่วนในคัมภีร์หลุนอฺว่ีมุ่งสร้างหรือลงมือกระท าสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนเช่นการจัดการศึกษาให้
ความรู้ เพราะสังคมจะอยู่ดีกินดีต้องสร้างโอกาสให้เขาไม่ใช่ยื่นอาหารให้เท่านั้น 

๖. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่นักปกครองในจักกวัตติสูตร ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับคัมภีร์หลุนอว่ีในศาสนาขงจื๊อ” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรน าหลักการปกครองในจักกวัตติสูตร

และคัมภีร์หลุนอฺว่ีไปประยุกต์ใช้กับการปกครองในระดับชาติ เพื่อให้เกิดการปกครองที่เป็นรูปธรรม
และยั่งยืนปราศจากคอรัปช่ัน 

๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยต่อไป ควรมีการท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
การน าหลักการปกครองในจักกวัตติสตูรกับคัมภีร์หลุนอว่ีฺไปใช้ในเชิงบูรณาการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม” 
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ศึกษาเปรียบเทียบการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน 
A COMPARATIVE STUDY OF THE ABSTENTION FROM THE DESTRUCTION 

OF LIFE (PĀṆĀTIPĀTĀ) IN THERAVADA BUDDHISM AND JAINISM 

พระวัลลภ วชิรว โส (เดชผิว) 
พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร. 

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม, ผศ.ดร. 

บทคัดย่อ  

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ คือ ๑) เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการฆ่าใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการฆ่าในศาสนาเชน และ ๓) เพื่อเปรียบเทียบ
การงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร 
ผลการศึกษาพบว่า การงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน เป็นหลักจริยธรรม
ที่สร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม มุ่งหวังให้ทุกองคาพยพของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจาก
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยหลักศีลธรรมข้อนี้เป็นเครื่องช่วยพยุงโลกให้มีความสงบ
ร่มเย็น พ้นจากความแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สร้างคุณค่าอนันต์แก่สังคม 
พระพุทธศาสนามองคุณค่าของชีวิตอยู่ที่มนุษย์และสัตว์เท่านั้น ส่วนศาสนาเชนมองสรรพสิ่งด้วยความ
เมตตา มุ่งสันติสุขให้เกิดแก่สรรพชีวะไม่ว่าจะมนุษย์ สัตว์ หรือแม้กระทั่งพืชนั่นเอง 

ค าส าคัญ:   การงดเว้นจากการฆ่า, ศึกษาเปรียบเทียบ, พุทธศาสนาเถรวาท, ศาสนาเชน, 

Abstract 

This research paper has three objectives: 1) to study the abstention from 
the destruction of life in Theravada Buddhism, 2) to study the abstention from the 
destruction of life in Jainism, and 3) to comparatively study the abstention from the 
destruction of life in Theravada Buddhism and Jainism. This study is of documentary 
research. It was found that the abstention from the destruction of life in Theravada 
Buddhism and Jainism is the virtue that builds peace and happiness to society aiming 
at letting all sections of society live together peacefully and happily without harming 
to each other. The society has peace and happiness because of this virtue that 
sustains peace and happiness to the world without jostling and haring with each 
other, but building benefit to society incalculably. Buddhism sees the value of life 
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only on man and animal, whereas Jainism sees all life with kindness, aiming at peace 
and happiness to all beings whether man, animal, or plant. 

Keywords: The abstention from the destruction of life, Comparative Study, 
Theravada Buddhism, Jainism 

๑. บทน า 
ปาณาติบาต เป็นการประพฤติผิดศีลธรรม เป็นการประกอบอกุศลกรรม บุคคลที่ละเว้น

จากการฆ่าในทางพระพุทธศาสนาจดัว่าเป็นผูป้ระพฤติธรรมอย่างหนึ่ง ดังความในเวรัญชกสูตร มัชฌิม
นิกาย มูลปัณณาสก์ ว่า “เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มุ่ งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่”๑ และในเบญจศีลข้อที่  ๑ ว่า          
“ปาณาติปาตา เวรมณี แปลว่า เว้นจากการปลงชีวิต, เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน”๒ แต่การฆ่า
จะเป็นการล่วงกรรมบถหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ ๑) สัตว์นั้นมีชีวิต   
๒) รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต ๓) มีจิตคิดจะฆ่า ๔) ท าความเพียรเพื่อให้ตาย และ ๕) สัตว์นั้นตายลงด้วยความ
เพียรนั้น๓  

การงดเว้นจากการท าลายชีวิตสัตว์ มีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์อบรมจิตของตนเองให้คลาย
ความเหี้ยมโหด มีความเมตตากรุณาต่อกันและเผื่อแผ่ความรักความเอื้ออาทรแก่สัตว์ทั้งปวงด้วย เห็น
ชีวิตของผู้อื่นเสมอกับชีวิตของตนและปลูกไมตรีจิตในสัตว์ทุกจ าพวก ท าให้เกิดเมตตาจิต อันเป็นหลัก
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันโดยปกติแล้ว บุคคลจะไม่ต้องมาฆ่ากัน ไม่ท าร้ายร่างกายกัน เพราะคนก็ดี สัตว์ก็
ดี ต่างก็รักชีวิตของตนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ประสงค์จะใหใ้ครฆ่า หรือมาท าร้ายร่างกายตน หรือทรมานตน
ให้ได้รับความล าบาก คนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของคนอื่นและสัตว์อื่น เป็นคนผิดปกติของความเป็นมนุษย์ 
เพราะคนและสัตว์ที่ปกติทุกชนิดย่อมรักและหวงแหนชีวิตของตน เรารักชีวิตฉันใด คนอื่น สัตว์อื่น ก็
รักชีวิตของตนฉันน้ัน การบัญญัติศีลข้อที่ ๑ นี้ เพื่อป้องกันการทารุณ โหดร้ายต่อกัน เพื่อให้มีเมตตา
จิตความรักต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๔ ด้วยเหตุน้ี การฆ่าสัตว์ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้ ไม่ว่า
เราจะฆ่าเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า หรือยุยงให้ผู้อื่นฆ่าก็ตาม ถือว่ามีผลเท่ ากัน นอกจากการฆ่าโดยตรง
ดังกล่าวแล้ว การท าร้าย การทรมานให้สัตว์ได้รับความล าบาก ซึ่งเรียกว่า “อนุโลมการฆ่า” อันเป็น
การท าให้สัตว์สูญเสียอิสรภาพน้ัน ก็จัดอยู่ในข้อที่ท าให้ศีลบกพร่อง  

ศาสดามหาวีระ ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาเชนน้ัน ได้กล่าวว่า ชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งมี ชีวะ
ที่ประเสริฐที่สามารถก่อคุณประโยชน์ให้แก่โลกได้ การมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์จึงมีหน้าที่ร่วมกันคือ

                                                   
๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๖/๔๘๔. 
๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๕.  
๓ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, มงฺคลตฺถทีปนี ปฐโม ภาโค, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๒๐๑. 
๔ พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่, “การศึกษาทัศนะเรื่องศีล ๕ ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษา

เฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), 
หน้า ๒. 
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกัน เพราะเป็นเครื่องกีดกั้นให้ตนเองไม่ประสบ
ความส าเร็จ ศาสนาเชนเน้นค าสอนเรื่องอหิงสาว่าเปน็บรมธรรม คือเป็นที่อันย่ิงเหนือกว่าธรรมหรอืค า
สอนอื่นใดเพราะเมื่อมนุษย์ตั้งอยู่ในความเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วสังคมจะเกิดสันติสุข 
ความหมาย หลักอหิงสา ในศาสนาเชน อหิงสา หมายถึง การงดเว้นจากการประทุษร้ายชีวะ๕ หรือ
สิ่งมีชีวิตแม้อยู่ในรูปที่เล็กที่สุด ทั้งที่สามารถมองเห็นได้ หรือมองไม่เห็น เช่น ชีวะที่อยู่ในพืช, ดิน, น้ า, 
ลม, ไฟ ซึ่งเชนถือว่า ล้วนมีชีวะอยู่ทั้งสิ้น๖ 

ดังนั้น ในทรรศนะของศาสนาเชน๗ การฆ่า หรือท าลายชีวิตินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งถือ
เป็นการขัดกับหลักอหิงสาทั้งสิ้น โดยในส่วนของนักบวช จะถือเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดแม้ในชีวะของ
สัตว์ที่มีอินทรีย์เดียว นักบวชเชนจึงไม่สามารถบริโภคน้ าดิบได้ เพราะในน้ าก็มีชีวะ นักบวชเชนจึงรับ
เฉพาะน้ าที่ต้มสุกแล้วเท่านั้น ส่วนชาวบ้านทั่วไป หลักการเรื่องความไม่เบียดเบียนจะเริ่มต้นถือปฏิบัติ
ต่อสัตว์ที่มีตั้งแต่ ๒ อินทรีย์ข้ึนไป ด้วยเหตุว่า ชีวะทุกชนิด ทุกประเภท ล้วนมีสัญชาตญาณที่
เหมือนกันก็คือ ต้องการด ารงอยู่ หรือต้องการมีชีวิตอยู่ การเบียดเบียน หรือท าร้ายสัตว์จึงถือเป็นบาป 
ละอัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมไปบังเกิดในดินแดนของอสูร อันเป็นดินแดนที่มืดมิด๘ เป็น
เหตุให้ไม่ได้รับความสุขในโลกหน้า๙ ในเทศนาที่ ๔ บทที่ ๑ จึงประกาศชัดเจนว่า “อรหัตและภควัต
ทั้งหลาย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ล้วนกล่าวอย่างนี้  พูดอย่างนี้ ประกาศอย่างนี้ อธิบายอย่าง
นี้ทุกลมหายใจ ทุกความมีอยู่ ทุกชีวิต ทุกตัวตนที่มีความรู้สึก บุคคลไม่ควรเข่นฆ่า เบียดเบียน กระท า
การทารุณ ท าให้ได้รับทุกข์ทรมาน หรือก าจัด”๑๐ 

จากการศึกษาเบื้องต้น มีข้อสังเกตได้ว่า ทั้งพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาเชน ล้วน
สอนหลักของการงดเว้นจากการฆ่า ด้วยเห็นว่า กรรมดังกล่าวนั้นเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนท าร้าย
ซึ่งกันและกัน เพียงแต่ทั้งสองศาสนามีมุมมองในรายละเอียดที่ต่างกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะท าวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาเชน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาเริ่มตั้งแต่ด้านนิยามและความหมาย องค์ประกอบ เกณฑ์ตัดสิน 
ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการฆ่าในศาสนาเชน 

                                                   
๕ See Shri Jayatilal.S, A Treatise On Jainism.  [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www. 

sacred-texts.com/jai/treatise.txt [๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑]. 
๖ Charlotte Krausep, An Interpretation of Jain Ethics, (Bhavnagar: PhulchondjiVed. 

Publisher, 1929), p.19. 
๗ N. Farquhar, The Religious Quest of India, op.cit., p.100. 
๘ SBE, Vol.xlv, p. 28. 
๙ Ibid., p. 114. 
๑๐ SBE., vol.xxii, p.36, ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, จริยศาสตร์: มนุษย์กับอุดมคติและมาตรการทาง

ศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๗๔. 

http://www.sacred-texts.com/jai/treatise.txt
http://www.sacred-texts.com/jai/treatise.txt


๑๔๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๓. เพื่อเปรียบเทียบการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา คัมภีร์อาคมะ และคัมภีร์
สิทธานต์ เป็นต้น ตลอดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในหนังสือของนักปราชญ์ชนช้ันหลัง รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ต ารา บทความทางวิชาการ และบทความทางแวบไซท์ แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เรียบเรียง เขียนบรรยายเชิงพรรณนาแล้วน าเสนอผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิจัย 

๔. ผลการศึกษา  

จากการศึกษาการการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเด็นนิยาม
ความหมายการงดเว้นจากการฆ่า องค์ประกอบการงดเว้นจากการฆ่า เกณฑ์ตัดสินการงดเว้นจากการ
ฆ่า สรุปได้ดังนี้   

หลักค าสั่งสอนต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับประเด็นจริยธรรมว่าด้วย
ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ หรือการท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ทั้งในแง่ธรรมและ
วินัย ในแง่ธรรมถือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดควรมีเมตตากรุณาต่อกัน หรือการฆ่าสัตว์จัดเป็นข้อแรกของ
ความช่ัวที่บุคคลไม่ควรกระท า เช่น เป็นกายทุจริต (ความประพฤติช่ัวด้วยกาย)๑๑ กรรมกิเลส (กรรม
เครื่องเศร้าหมอง)๑๒ และอกุศลกรรมบถ (ทางแห่งความช่ัว) เป็นต้น๑๓ ส่วนในแง่วินัยนั้นมีบทบัญญัติ
ห้ามท าลายชีวิตทั้งในระดับบรรพชิตและคฤหัสถ์ กล่าวคือ ส าหรับพระวินัยของบรรพชิตหรือพระสงฆ์ 
ได้แก่ การห้ามท าลายชีวิตมนุษย์ (พรากกายมนุษย์จากชีวิต) ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓๑๔ ซึ่งจัดเป็น
โทษข้ันร้ายแรงที่สุด หนักที่สุด เป็นอาบัติหนักที่สุด ขาดจากการเป็นภิกษุหรือห้ามฆ่าสัตว์ (ปลงชีวิต
สัตว์) ในปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๑๑๕ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มิใช่สัตว์ ได้แก่ กลุ่มพืชพันธ์
ต่าง ๆ ท่านก็ห้ามท าลายเช่นเดียวกัน (พรากภูตคาม)๑๖ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญ
อย่างหนึ่งในศีล ๑๐ ของสามเณรและสามเณรีอีกด้วย๑๗ ส่วนวินัยส าหรับคฤหัสถ์ ผู้ครองเรือน หรือ
อุบาสกอุบาสิกานั้น ท่านจัดเป็นศีลข้อที่ ๑ ในศีล ๕๑๘ และศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ๑๙  

                                                   
๑๑ทุจริต ๓ คือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต โดยเฉพาะกายทุจริตมี ๓ ประการ คือ 

ปาณาติบาต อทินนาทาน และ กาเมสุมิจฉาจาร :- อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๙๑๓/๔๔๔–๔๔๕, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๓/
๕๗๐-๕๗๑. 

๑๒กรรมกิเลส ๔ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร และมุสาวาท :- ที.ปา. (บาลี) ๑๑/
๒๔๕/๑๕๗, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๕/๒๐๐-๒๐๑. 

๑๓ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๗/๒๓๘, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒. 
๑๔วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๗/๑๓๙. 
๑๕วิ.มหา. (ไทย) ๒/๓๘๒-๓๘๓/๕๐๑-๕๐๒. 
๑๖วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๙/๒๗๗-๒๗๘. 
๑๗ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๑–๒, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒–๓. 
๑๘ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๔๖–๒๔๘/๕๙–๖๐, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔๖–๒๔๘/๑๐๙. 
๑๙ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๙๖–๔๐๗/๔๐๙–๔๑๑, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๙๖–๔๐๗/๕๙๒–๕๙๔. 
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ค าว่า “ปาณาติบาต” นั้น หมายถึง การฆ่าสัตว์ การท าลายหรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้ถึง
แก่ความตาย ได้แก่ การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนาในการฆ่า (วธกเจตนา) สัตว์มีชีวิตต่าง ๆ ในทาง
ทวารใดทวารหนึ่ง คือ ทางกายทวารก็ดี ทางวจีทวารก็ดี หรือทั้ง ทางกายทวารและวจีทวารก็ดี จนท า
ให้สัตว์เหล่าน้ันต้องตายลงไปด้วยการกระท าน้ัน ๆ และไม่ว่าจะเป็นการกระท าด้วยตนเองหรือใช้ให้
ผู้อื่นกระท าก็ตาม ช่ือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ หรือปาณาติบาตทั้งสิ้น อีกอย่างหนึ่ง การกระท าปาณาติบาต
ในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ๑) การฆ่าด้วยตนเอง (๒) การสั่งให้ผู้อื่นฆ่า      
(๓) การข้าวหรือปล่อยอาวุธออกไปฆ่า (๔) การฆ่าด้วยเครื่องมือที่อยู่กับที่ ๕) การฆ่าด้วยอ านาจ
อ านาจแห่งคุณไสยศาสตร์ (๖) การฆ่าด้วยการบันดาลด้วยฤทธ์ิ ซึ่งประโยคแห่งการฆ่าทั้ง ๖ ประการ
นี้ยังแบ่งออกเป็นประโยคละ ๒ ประการ คือ (๑) การเจาะจงฆ่า และ (๒) การไม่เจาะจงฆ่า 

ค าว่า องค์ประกอบ ในที่นี้ หมายถึง องค์แห่งการกระท าปาณาติบาต คือ การฆ่าสัตว์ไม่ว่า
จะเป็นสัตว์จ าพวกใดก็ตาม โดยการกระท าที่ถือว่าผิดหรือละเมิด ล่วงเกิน จนเป็นเหตุให้ศีลข้อ
ปาณาติบาตนี้ ขาดลงอย่างสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยองค์ทั้ง ๕ สัตว์นั้นมีชีวิต รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต มี
จิตคิดจะฆ่า ลงมือฆ่าน่ันเอง สัตว์นั้นตายลงด้วยความเพียรนั้น ดังนั้น การกระท าใดที่ประกอบด้วย
เจตนาและครบ องค์ประกอบ ๕ ข้อ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงจะถือว่าเป็นการกระท าที่เรียก ว่า 
ปาณาติบาต คือ การท าชีวิตสัตว์ให้ตกไปและได้รับโทษตามที่กล่าวแล้ว แต่ตรงกันข้ามหากไม่
ประกอบด้วยเจตนาหรอืไม่มีเจตนาทีจ่ะฆ่าสตัว์เหลา่น้ัน และไม่ครบองค์ประกอบหลัก ท่านถือว่า เป็น
การกระท าที่ไม่ใช่ปาณาติบาตโดยตรง  

การท าลายชีวิตสัตว์ให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าไม่เป็นปาณาติบาต ไม่ผิด
ศีล หรือศีลไม่ขาด เพราะขาดเจตนาในการกระท า ได้แก่ (๑) บุคคลผู้ไม่จงใจ (๒) บุคคลผู้ไม่รู้       
(๓) บุคคลผู้ไม่มีความประสงค์จะฆ่า (๔) บุคคลผู้วิกลจริต (๕) บุคคลมีจิตฟุ้งซ่าน และ (๖) บุคคลผู้
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา โทษของการกระท าปาณาติบาตมี ๒ ระบบ คือ โทษตามระบบศีลหรือ
วินัย และโทษทางธรรม ซึ่งโทษทั้ง ๒ ประการ คือ ๑) โทษทางวินัยหรือศีล โทษของการกระท า
ปาณาติบาตในทางวินัยส าหรับคฤหัสถ์ ผู้เป็นอุบาสกและอุบาสิกาในทางพระพุทธศาสนา ๒) โทษทาง
ธรรมหรือกัลยาณธรรม โทษของปาณาติบาตในแง่ธรรมหรือกัลยาณธรรม เป็นไปตามกฎแห่งธรรม 
(นิยาม) ที่เรียกว่า “กรรมนิยาม” คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการให้ผลของกุศล (บุญ) และอกุศล (บาป)  

ดังนั้น เกณฑ์การตัดสินปาณาติบาต ๑) ดูที่ตัวสัตว์นั้นเองว่า มีคุณมากหรือคุณน้อยมีโทษ
มากหรือโทษน้อย ๒) ดูที่เจตนาของผู้กระท าว่า ท าด้วยเจตนาหรือความรู้สึกอย่างไร ๓) ดูที่ความ
พยายามจองล้างจองผลาญเต็มที่ ไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกรา ก็บาปมาก แต่ถ้าท าด้วยอารมณ์วูบ แม้จะ
มีกิเลสมาก เช่นโกรธรุนแรง ก็บาปเบากว่าค าว่า ฆ่า ในที่นี้หมายถึง ฆ่าเองก็ดี ใช้หรือจ้างวานให้คน
อื่นฆ่าก็ดี ถือว่าเป็นบาป ในข้อนี้มีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ ๑) สัตว์มีชีวิต ๒) รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต  
๓) มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์นั้นให้ตาย ๔) ลงมือฆ่าด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ๕) สัตว์นั้นตาย ถึงพร้อม
ด้วยองค์ ๕ นี้ถือว่าเป็นบาป แต่ถ้าไม่ครบขาดข้อใดข้อหนึ่งไปถือว่าไม่เป็นบาป   

ศาสนาเชนได้แบ่งชีวะออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ชีวะที่ยังเวียนว่ายตายเกิด (saṁsâri) 
ชีวะระดับนี้เป็นชีวะที่ไม่สมบูรณ์ เป็นชีวะที่อาศัยอยู่ในโลก ๒) ชีวะที่หลุดพ้น (Siddha) ไม่เวียนว่าย
ตายเกิดแล้ว ถือเป็นชีวะที่สมบูรณ์๒๐เป็นชีวะอาศัยอยู่ในดินแดนที่ เรียกว่า อีศัตปราคภาระ 

                                                   
๒๐J. N. Farquhar, The Religious Quest of India, (London: Oxford University Press, 

1915), p.96. 



๑๔๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

( Îšat rãgbhãra)  ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ลักษณะส าคัญของชีวะคือ รู้สึก (ไจตันยะ= 
consciousness)๒๑ ชีวะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดจ าแนกได้ ๔ ประเภท ตามสถานะการเกิด ได้แก่       
๑) นารกี หมายถึง ชีวะที่เกิดในนรก ๒) ติรฉาน หมายถึง ชีวะที่เกิดต่ ากว่ามนุษย์ ๓) มนุษยะ 
หมายถึง ชีวะที่เกิดเป็นมนุษย์ และ ๔) เทวตา หมายถึง ชีวะที่เกิดเป็นเทวดา รวมถึง ภูต ผี ปิศาจ 
เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาในจ านวนชีวะเหล่าน้ี ยังจ าแนกออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่๒๒ 

(๑) เอกินทริยะ กลุ่มที่มีอินทรีย์เดียว/มีอายตนะเดียว จ าแนกย่อยได้อีก ประเภท 
ได้แก่ ก) ปฤฐวีกายะ หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยธาตุดิน เช่น หิน ก้อนดิน เกลือ เพชร แร่ธาตุ เป็น
ต้น ข) อปกายะ หมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุน้ า เช่น หมอก สายฝน น้ าค้าง ก้อนหิมะ ก้อนลูกเห็บ 
เป็นต้น ค) เตอุกายะ หมายถึง ไฟชีวิต  ง) วายุกายะ หมายถึง ลมทุกชนิด เช่น พายุไซโคลน ลมบ้าหมู 
ลมมรสุม ลมตะวันตก ลมที่พัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรของโลก เป็นต้น , และ จ) วนปาติกายะ หมายถึง 
พืชทุกชนิด เอกินทรีย์ มักเป็นชีวะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง รับผัสสะได้อย่างเดียวคือกาย
ผัสสะ 

(๒) ทวินทริยะ กลุ่มที่มี ๒ อินทรีย์/รับผัสสะได้ ๒ กายผัสสะ และชีวหาผัสสะ เช่น 
สัตว์จ าพวกหนอน ปลิง ทาก หอย ไส้เดือน สัตว์น้ าบางประเภท เช่น หอย กุ้ง ปู และสัตว์เล็กชนิด 
ต่าง ๆ เป็นต้น 

(๓) ตฺรีนทริยะ กลุ่มที่มี ๓ อินทรีย์/รับผัสสะได้ ๓ ทาง คือ กาย ชิวหา และฆานผัสสะ  
เช่น แมลง มด แมลงป่อง หมัด ไร เหา แมลงเม่า เป็นต้น 

(๔) จตุรินทริยะ กลุ่มที่มี ๔ อินทรีย์/รับผัสสะได้ ๔ ทาง คือ กาย ชิวหา ฆานะ และ
จักษุผัสสะ เช่น ตัวต่อ ผีเสื้อกลางคืน แมงเม่า แมลงวัน ผึ้ง เป็นต้น 

(๕) ปัญจินทริยะ กลุ่มที่มี ๕ อินทรีย์/รับผัสสะได้ ๕ คือ กาย ชิวหา ฆานะ จักษุ และ
โสตผัสสะ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ก) ประเภทมีเหตุผล เช่น สัตว์นรก เทวดาที่อยู่บนสรวง
สวรรค์ และมนุษย์ ข) ประเภทไม่มีเหตุผล ได้แก่สัตว์บก หรือสัตว์น้ าบางชนิด 

ในทรรศนะของศาสนาเชน๒๓ การฆ่า หรือท าลายชีวิตินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งถือเป็นการ
ขัดกับหลักอหิงสาทั้งสิ้น โดยในส่วนของนักบวชจะถือเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดแม้ในชีวะของสัตว์ที่มี
อินทรีย์เดียว นักบวชเชนจึงไม่สามารถบริโภคน้ าดิบได้ เพราะในน้ าก็มีชีวะ นักบวชเชนจึงรับเฉพาะน้ า
ที่ต้มสุกแล้วเท่านั้น ส่วนชาวบ้านทั่วไป หลักการเรื่องความไม่เบียดเบียนจะเริ่มต้นถือปฏิบัติต่อสัตว์ที่
มีตั้งแต่ ๒ อินทรีย์ข้ึนไป   

ศาสนาเชนมีความเช่ือว่า ชีวะทุกชนิด ทุกประเภท ล้วนมีสัญชาตญาณที่เหมือนกันก็คือ 
ต้องการด ารงอยู่ หรือต้องการมีชีวิตอยู่ การเบียดเบียน หรือท าร้ายสัตว์จึงถือเป็นบาป ละอัตภาพของ
ความเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมไปบังเกิดในดินแดนของอสูร อันเป็นดินแดนที่มืดมิด๒๔ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับ
ความสุขในโลกหน้า๒๕ ในเทศนาที่ ๔ บทที่ ๑ จึงประกาศชัดเจนว่า  
                                                   

๒๑Ibid., p.95. 
๒๒J. N. Farquhar, The Religious Quest of India, p.97. 
๒๓N. Farquhar, The Religious Quest of India, op.cit., p.100. 
๒๔SBE, Vol.xlv, p. 28. 
๒๕Ibid., p. 114. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๔๙ 

 

 

อรหัตและภควัตทั้งหลาย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
ล้วนกล่าวอย่างนี้ พูดอย่างนี้ ประกาศอย่างนี้ อธิบายอย่างนี้ทุก
ลมหายใจ ทุกความมีอยู่ ทุกชีวิต ทุกตัวตนที่มีความรู้สึก บุคคลไม่
ควรเข่นฆ่า เบียดเบียน กระท าการทารุณ ท าให้ได้รับทุกข์ทรมาน 
หรือก าจัด๒๖ 

หากพิจารณาจากบทเทศนาดังกล่าวนี้ จะเห็นว่า ความไม่เบียดเบียนในทรรศนะของเชน
นั้นมีความหมายบ่งถึงพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปตามน้ าหนัก รุนแรงสุดก็คือท าลายชีวิตให้สิ้นไป 
รองลงมาเป็นการเบียดเบียน ท าร้ายให้ได้รับความบาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือความเดือดร้อนลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

นอกจากนั้น ยังพิจารณาตามอินทรีย์ของสัตว์แต่ละชนิด เช่น ฆ่าแพะ กับตัดต้นไม้ ฆ่า
แพะย่อมบาปมากกว่า เพราะแพะมีอินทรีย์ ๕ ขณะที่ต้นไม้มีเพียงอินทรีย์เดียว๒๗ กรณีอื่น ๆ สามารถ
เทียบเคียงโดยนัยนี ้

จากการศึกษาการงดเว้นจากการฆ่าในศาสนาเชนนั้น พบว่า ศาสนาเชนแม้จะไม่ได้
กล่าวถึงการเว้นโดยตรง แต่แสดงนัยให้รู้ว่าศาสนาเชนไม่มีความยินดีในการท าร้ายบุคคล ดังจะเห็นได้
จากการที่เชนยึดหลักแหง่อหงิสาเปน็สัญลักษณ์ ซึ่งมีนัยที่หมายถึงการไม่เบยีดเบยีน คือ ไม่สร้างความ
ทุกข์ให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น ไม่ท าร้ายชีวิต ไม่ว่าจะโดยการคิด การพูด และการกระท า  ความหมายของ
หลักการอหิงสาไม่ได้มีความหมายแคบ ๆ เพียงแค่การไม่ท าร้ายชีวิตหรือท าร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งเป็น
ความหมายของความรุนแรงในเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ความหมายของการไม่ใช้ความรุนแรงในศาสนา
เชนครอบคลุมไปถึงความรุนแรงทางวาจาและความคิดด้วย 

หลักการอหิงสาไม่ได้มีความหมายเพียงการไม่ใช้ความรุนแรง แต่ยังมีความหมายในเชิง
ก้าวหน้าไปสู่การกระท าทีเ่ป็นสิง่ตรงกนัข้ามกับความรนุแรงด้วย ดังที่มักจะมีค าสอนเรื่อง ความเมตตา 
ควบคู่ไปกับค าสอนในเรื่องอหิงสาด้วย 

เกณฑ์ตัดสินส าหรับอหิงสา มีรายละเอียดในการแบ่งช้ันของสัตว์ออกเป็นประเภทตาม
ความสามารถทางประสาทสัมผัส และตามลักษณะที่เคลื่อนไหวได้หรือไม่คือ อาตมันที่ถูกผูกมัดมี ๒ 
ได้แก่ สถาวระ (เคลื่อนไหวไม่ได้) และตรุสะ (เคลื่อนไหวได้) ในประเภทเคลื่อนไหวไม่ได้ (สถาวระ) มี
เพียงอายตนะเดียวคือ อายตนะส าหรับสัมผัส ได้แก่ ผักหญ้าในประเภทเคลื่อนไหวได้ สัตว์ที่มี
อายตนะ ๒ คือ ทางสัมผัสกับทางลิ้มรส เช่น หนอน สัตว์ที่มีอายตนะ ๓ คือ ทางสัมผัส ลิ้มรส ได้กลิ่น 
เช่น มด สัตว์ที่มีอายตนะ ๔ คือ เพิ่มในทางมองเห็น เช่น ผึ้ง สัตว์ที่มีอายตนะ ๕ คือ เพิ่มในทางได้ยิน
เสียง เช่น นก ผู้ที่นับถือศาสนาเชนจะฆ่าหรือกินสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ จะท าได้เฉพาะที่มีอายตนะทาง
สัมผัสอย่างเดียว คือ ผักหญ้า สรุปก็คือ ในศาสนาเชนนั้น ศาสนิกทุกคนต้องรับประทานอาหาร
มังสวิรัติ  

จะเห็นได้ว่า หลักอหิงสาเป็นหลักการพื้นฐานที่มีศักยภาพที่จะน าไปสู่ความเคารพใน
มนุษย์ สรรพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพราะในทางศาสนาเชนแล้วจะถือว่าทุกสรรพมคุีณค่าซึ่งเราต้องให้

                                                   
๒๖SBE., vol.xxii, p.36. 
๒๗Y. Meisih, A Comparative Study of Religious, (India: MotilalBanarasidass, 1993), 

p.243. 
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ความเคารพด้วยกันทั้งสิ้น หลักการอหิงสาน้ีจะพัฒนาไปสู่จริยธรรมสังคมที่ส าคัญอื่น ๆ เช่น แนวคิด
เรื่องสิทธิมนุษย์ชน แนวคิดเรื่องสิทธิสัตว์ และแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สิ่งส าคัญ
ที่สุดเกี่ยวกับการน าหลกัการอหงิสาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาสงัคม คือ การมีความเข้าใจที่ถูกตอ้ง
ต่อหลักการนี้ก่อน หลักการอหงิสาในศาสนาเชนเปน็หลกัการที่น ามาใช้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์และ
คุณภาพของสังคม การไม่ใช้ความรุนแรง (อหิงสา) ไม่ได้มีความหมายง่าย ๆ เพียงแค่การไม่ฆ่า  

ดังนั้น หลักอหิงสาในศาสนาเชน คือ การงดเว้นจากการประทุษร้ายสิ่งมีชีวิตแม้อยู่ในรูปที่
เล็กที่สุด ทั้งที่สามารถมองเห็นได้ หรือมองไม่เห็น เพราะว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีวิญญาณทั้งสิ้ นและ
เป็นวิถีแห่งการปฏิบัติต่อทุกสรรพสิง่ในทุก ๆ บริบทของชีวิต ไม่ว่าจะโดยการกระท า การพูด และการ
คิด และอหิงสาเป็นหลักธรรมส าคัญเป็นบรมธรรม เป็นแก่นแท้ เป็นค าสอนที่ส าคัญที่สุดในบรรดาค า
สอนทั้งหมด มี ๓ ประเภท คือ (๑) การไม่เบียดเบียนทางกาย (๒) การไม่เบียดเบียนทางวาจา และ      
(๓) การไม่เบียดเบียนทางใจ ซึ่งมีเกณฑ์ตัดสินคือ เจตนา และมีหลักธรรมที่เกื้อกูลต่ออหิงสา ได้แก่ 
ทยา ความรัก, การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเมตตา ซึ่งมีการประยุกต์ในแง่ ยติ, ธรรม, เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและสังคม ตลอดทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จากการเปรียบเทียบการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน พบ
ได้ว่า พระพุทธศาสนาและศาสนาเชน ต่างมองว่าการฆ่าเป็นการท าลายชีวิตผู้อื่นให้ล าบาก เรารักสุข
เกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นก็เป็นเช่นน้ัน ซึ่งไม่ประสงค์ที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งมีสิทธ์ิเหนือร่างกายหรือ
ชีวิตจิตวิญญาณของตนเอง มีความประสงค์ที่จะเป็นอิสระเหนือการเบียดเบียนจากผู้อื่นทั้งด้วยกาย 
วาจา และใจ เพียงแต่ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้นมองคุณค่าของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไปด้วย
สถานภาพ เพศ เช่น ความเป็นมนุษย์ สัตว์ผู้มีคุณน้อย มีคุณมาก เป็นต้น ส่วนศาสนาเชนให้ความ
เสมอภาคต่อสรรพสิง่ทั้งที่มีชีวะหรือไม่มชีีวะว่า สรรพสิ่งนั้นมคีวามต้องการสันติสขุ ไม่ประสงค์ที่จะให้
บุคคลอื่นท าลายหรือท าร้ายด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น 

๕. บทสรุป 

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว การฆ่าสัตว์มักจะเป็นผลของการฆ่าอื่น ๆ ที่จะยกระดับข้ึนไป 
เรื่อย ๆ ดังนั้น การงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาเชน จึงนับได้ว่าเป็นหลัก
จริยธรรมที่สร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคม เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยการไม่ต้องคอยหวาดระแวงซึ่ง
กันและกัน ซึ่งทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยหลักศีลธรรมข้อนี้เป็นเครื่องช่วยพยุงโลกให้พ้นจากความแก่งแย่ง ชิงดี
ชิงเด่น เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สร้างคุณค่าอนันต์แก่สังคม เพียงแต่มุมมองทางพระพุทธศาสนามอง
คุณค่าของชีวิตอยู่ที่มนุษย์และสัตว์ที่มีคุณเท่านั้น ส่วนศาสนาเชนมองสรรพสิ่งด้วยความเมตตา มุ่ง
สันติทั้งสิ่งที่มีชีวะและไม่มีชีวะ เรียกว่า สรรพสิ่งมีคุณค่าในตัวของมันเอง 

๖. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาเชน” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้  ควรน าหลักการงดเว้นจากการฆ่าไป
ประยุกต์ใช้กับการสรา้งสรรค์กิจกรรมสงัคมแห่งสันติสขุ ตลอดถึงสร้างเป็นแนวทางในการวางรากฐาน
แห่งสันติสุขแก่สังคมโลก 
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๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยต่อไป  ควรมีการท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
การน าหลักการงดเว้นจากการฆ่าในพระพุทธศาสนาเถรวาทและในศาสนาเชนไปประยุกต์ใช้ระหว่าง
สังคมเมืองกับสังคมชนบท” 
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ศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรือ่งกรรมและการเกดิใหม่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
กับพุทธศาสนาเถรวาท 

A COMPARATIVE STUDY OF BELIFES OF KAMMA AND REBIRTH IN 
BRAHMANISM-HINDUISM AND THERAVADA BUDDHISM 

นายไวภพ กฤษณสุวรรณ 
พระศรีรัตโนบล, ผศ.ดร. 
ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ 

บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาความเช่ือกรรมและการเกิดใหม่ 

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๒) เพื่อศึกษาความเช่ือกรรมและการเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนา และ ๓) 
เพื่อศึกเปรียบเทียบความเช่ือกรรมและการเกิดใหม่ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับพระพุทธศาสนา 
พบว่า ทั้งศาสนาฮินดูกับพระพุทธศาสนาเถรวาท  มีทัศนะคล้ายกัน คือ ในแง่ของความหมายและ
หลักการ ส่วนวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีความต่างกัน โดยทัศนะของศาสนาฮินดู
เห็นว่าผู้ปรารถนาจะพ้นจากการเวียนว่ ายในวัฏฏสงสาร จะต้องปฏิบัติตามหลักกรรม ๔ ส่วน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ผู้ประสงค์จะหลุดพ้นจะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหลักปฏิบัติเพื่อ
การบรรลุมรรคผลนิพพานไม่กับมาเกิดอีก   
ค าส าคัญ   กรรมและการเกิดใหม่, ศึกษาเปรียบเทียบ, พุทธศาสนาเถรวาท,  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

Abstract 
The results of the study were as follows: 1) to study the belief of Kamma 

and rebirth in Brahmanism-Hinduism, 2) to study the belief of Kamma and rebirth in 
Theravada Buddhism, and 3) to comparatively study the belief of Kamma and rebirth 
in Brahmanism-Hinduism and Theravada Buddhism. This study is of documentary 
research. Both Brahmanism-Hinduism and Buddhism have the same view on the 
meaning and principle, but they have different view on the method that will make 
ones liberated from rebirth; Brahmanism-Hinduism has the view that one who wishes 
to emancipate from rebirth has to follow the four kinds of kammas, whereas 
Theravada Buddhism, has the view that one who wishes to be emancipated has to 
follow the Noble Eightfold Paths that are the ways of practice leading one to attain 
the path (magga) fruit (phala) and nibbāna without being born again.  
                                                   

 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย. 

 อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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Keyword:   Kamma and Rebirth, Comparative Study, Theravada Buddhism, 
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๑. บทน า 
มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ความเช่ือของมนุษย์ จึงเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

เกิดข้ึนและไม่รู้จักธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีอยู่รอบตัว เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ าท่วม ภูเขาไฟระเบิด เมื่อ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดข้ึน จึงยกให้เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอ านาจเหนือตนและเมื่อความเป็นอย่างนี้ 
ความเช่ือจึงเกิดในหมู่ชนประจ าภูมิภาคนั้นๆ๑ มนุษย์เช่ือว่า สิ่งนอกเหนือธรรมชาติมีอ านาจเหนือตน 
สามารถส่งผลดลบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจักรวาล ระบบความเช่ือในเรื่องของกรรมและการ
เกิดใหม่ จึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์เรื่อยมา มีบทบาทควบคุมและกระตุ้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน
อย่างมีระเบียบแบบแผน จนเกิดจารีตประเพณีให้ปฏิบัติสืบต่อกัน ท าให้ความเช่ือกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของมนุษย์และปะปนอยู่ในพฤติกรรมการแสดงออก ความเช่ือในเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่ จึง
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งมักได้รับค าบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนว่า มีอ านาจลึกลับที่จะช่วยคุ้มครอง
รักษาตน จึงมีการประกอบพิธีบชูาเซ่นสรวงข้ึน เพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ินั้น๒ โดยหวังให้เป็น
เครื่องป้องกันความผิดหรือประจบประแจง๓  

ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู มีระบบความเช่ือในเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่ อันเป็น
ลักษณะวิถีชีวิตของชาวชมพูทวีปทุกยุคทุกสมัย อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุยังมีความส าคัญด้านทาง
ศาสนา การสวดมนต์อ้อนวอน มีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าทั้งหลายและจักรวาล โดยอาศัยการบูชายัญ
ที่มีพิธีกรรมนั้น ได้ก่อให้เกิดมโนภาพกลางเกี่ยวกับลักษณะความคิดทางด้านศาสนาของอินเดียในสมัย
แรกๆ๔ เรื่อยมา 

เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนในชมพูทวีป แม้ลักษณะส าคัญของศาสนาพุทธจะเป็นศาสนา  
แบบอเทวนิยม ปฏิเสธการด ารงอยู่ของพระเจ้าในลักษณะที่มีตัวตนซึ่งสามารถสร้างโลกและสรรพสิ่ง 
ตลอดทั้งก าหนดชะตากรรมของมนุษย์๕ การที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมและประกาศหลักธรรม
นี้ จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติทางความคิด ความเช่ือทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีป๖ แต่กระนั้นก็
ตาม ประเพณี พิธีกรรมบางเรื่องก็ยังมีร่องรอยของความเช่ือดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ ดังนั้น การประกอบ
พิธีกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเจือปนอยู่ในพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทั้งปวงบางประการก็สอดคล้องกับค า

                                                   
๑เดือน ค าดี, ดร., ศาสนาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า 

๓๑. 
๒วิทย์ พิณคันเงิน, ความเป็นมาของมนุษยชาติ, อ้างใน พระมหาทวี มหาปญฺโญฺ, “สังคมไทยกับความ

เชื่อเรื่องวัตถุมงคล”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม, ๒๕๕๐) :  ๒. 
๓พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

องค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์, ๒๕๐๖), หน้า ๓. 
๔จ านงค์ ทองประเสริฐ แปล, บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย เล่ม ๑ ภาค ๑-๔, (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐), หน้า ๔-๖. 
๕ฟื้น ดอกบัว, พระพุทธศาสนากับคนไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒), 

หน้า ๕ - ๑๒. 
๖สุชาติ หงษา, ดร., ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 



๑๕๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรรเสริญและบางอย่างพระพุทธเจ้าทรงติเตียน จึงควรท าความเข้าใจว่า
พิธีกรรม ที่อ้างว่ามาตามพุทธศาสน์น้ัน เป็นแต่ตัวอย่างความประพฤติของผู้ซึ่งนับถือศาสนาพุทธได้
ประพฤติมาแต่ก่อนและการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นไม่เป็นโทษ พิธีกรรมเช่นนี้ นับว่าเป็นพิธีกรรม
ที่มาตามแนว ทางของพุทธศาสน์๗ ความเช่ือดั่งนี้ จึงฝังอยู่ในใจของมนุษย์ตลอดมาและส่งผลก่อใหเ้กดิ
การปฏิบัติเพื่อสัมพันธ์กับความต้องการของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้จะได้นับถือ
ศาสนาพุทธแล้วก็ตาม ก็ยังไม่ละทิ้งประเพณีตามไสยศาสตร์๘ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า ความเช่ือในเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่ เป็นเบื้องต้น
แห่งการประกอบและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และในการปฏิบัติธรรมเริม่ตั้งแต่ระดับโลกยิะไปสูร่ะดบัโล
กุตตระ  เนื่องจากศรัทธาคือการเช่ือเป็นตัวเหตุ  การปฏิบัติเป็นผลหรือศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็น
ผลนั่นเอง๙  พระพุทธศาสนาเถรวาทเห็นว่า  ความศรัทธาถือว่าเป็นมรรคาน าไปสู่การบรรลุความสุข  
ความเจริญ  และพระนิพพานได้  โดยเฉพาะตถาคตโพธิสัทธา   

กรรมและการเกิดใหม่ของมนุษย์มีพื้นฐานมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม๑๐ ชนชาติ
ไทยมีวัฒนธรรมโบราณอันเป็นพื้นฐานประเพณีที่รับมาจากอินเดีย โดยผ่านทางศาสนาพุทธเถรวาท 
ซึ่งเข้ามาหลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป ชนชาติอินเดียได้เข้ามาค้าขาย น าคติความเช่ือ
ของศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภาษาเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนไทย๑๑ ความเช่ือในเรื่องของกรรม
และการเกิดใหม่ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา จึงกลมกลืนกับความเช่ือโบราณ ความเช่ือของศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดูและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยจวบจนปัจจุบัน แม้ว่ามนุษย์จะมีชีวิตอยู่ในยุค
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ความเช่ือบางอย่างก็มีผลต่อจิตใจและการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ตลอดเวลา๑๒ ประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานและอย่างต่อเนื่องนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 
สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิบตัิตามแนวความเช่ือของตน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิหรือเทพเจ้า เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือเทพเจ้าพอใจและคุ้มครองตน ดังนั้น ระหว่างความเช่ือ
และประเพณี พิธีกรรม จึงมีอิทธิพลต่อกันมาโดยตลอด และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นประเด็นว่า เมื่อความ
เช่ือในเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ เพื่อสนองตอบความต้องการของสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิหรือเทพเจ้าและมีอิทธิพลต่อประเพณีแล้ว ความเช่ือในเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่ จะมี
อิทธิพลต่อประเพณีไทยหรือไม่ อย่างไร  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาในเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่ โดยได้ท าการค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับทัศนะเกี่ยวกับความเ ช่ือเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและ

                                                   
๗พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่ม ๑, หน้า ๑. 
๘เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๔. 
๙ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๗/๕๑๘. 
๑๐พระมหาทวี มหาปญฺโญฺ, “สังคมไทยกับความเชื่อเรื่องวัตถุมงคล”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม, ๒๕๕๐): ๙. 
๑๑รังษี สุทนต์, “ภาษาบาลีส าหรับชาวบ้าน”, พุทธจักร ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๙ (กันยายน ๒๕๔๗): หน้า  

๔๓. 
๑๒นางสาวฉัตรทิพย์ มะโนชมภู, “ความส าคัญของความเชื่อในประเพณีท้องถิ่นต่อการบริหารและการ

พัฒนาของเทศบาลเมืองเชียงใหม่”, หน้า ๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๕๕ 

 

 

พระพุทธศาสนาเถรวาท ในเชิงเปรียบเทียบในด้านความเหมือนกันและความแตกต่างกัน รวมทั้งได้
วิเคราะห์ว่า ความเช่ือเรื่องกรรมและการเกิดใหมใ่นศาสนาทั้งสองนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาสังคมมนุษย์ให้เจริญและเกิดสันติภาพได้  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑ เพื่อศึกษาความเช่ือกรรมและการเกิดใหม่ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
๒ เพื่อศึกษาความเช่ือกรรมและการเกิดใหม่ ในพระพุทธศาสนา 
๓ เพื่อศึกเปรียบเทียบความเช่ือกรรมและการเกิดใหม่ ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูกับ

พระพุทธศาสนา 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร  (Documentary research)  ที่เป็นรูปแบบ

ความหมาย แนวคิดอันเป็นข้อมูลในเรื่องความเช่ือเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในทัศนะศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูกับพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยอาศัยการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

๑  ศึกษาเอกสารช้ันปฐมภูมิ ได้แก่  พระไตรปิฎกฉบับ ภาษาไทย,  คัมภีร์ในศาสนา
พราหมณ์ –ฮินดู ได้แก่ คัมภีร์ปุราณะ, คัมภีร์พระเวท, คัมภีร์อุปนิษัท, คัมภีร์ตันตระ, คัมภีร์มหา
กาพย ์

๒  ศึกษาจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกา หนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งตีพิมพ์ 
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากธรรมเทศนา ค ากล่าวสัมโมทนียกถาในโอกาสต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ี 

๓  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเรื่องความเช่ือเรื่องกรรมและการเกิดใหม่จาก
วรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏในอรรถกถา ตลอดจนวารสารต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา  
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการอ่านเพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความเช่ือ
เรื่องกรรมและการเกิดใหม่จากเอกสาร เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีพรรณนาเพื่อทราบความเช่ือในเรื่องของกรรมและการเกิดใหม่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ
พระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างเป็นระบบชัดเจนและน าเสนอผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในเชิงบรรยาย 

๔. ผลการศึกษา  
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เช่ือว่า ดวงวิญญาณทั้งปวงผ่านการเกิดและตายมานับครั้งไม่

ถ้วน วนเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์ สัตว์และเทวดา วิญญาณที่เรียกว่า อาตมัน หรือ ชีวาตมัน มีส่วน
ส าคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตและสถิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภท แม้เทวดาก็มีชีวาตมัน
สงิสถิตอยู่และเช่ือว่า ชีวาตมันเป็นสิ่งที่เที่ยง ไม่แตกดับ ไม่มีสิ่งใดสามารถท าอันตรายชีวาตมันได้ จึง
เกิดแนวคิดเรื่อง ความเป็นอมตภาพของวิญญาณ 

ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เช่ือว่า พรหมเป็นศูนย์รวม เป็นต้นก าเนิดแห่งวิญญาณทัง้ปวง 
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนถือก าเนิดจากพรหม วิญญาณที่แยกออกไปจากพรหม อาจเข้าสถิตในร่างกาย
มนุษย์ สัตว์ พืชหรือกระทั่งเทวดาก็ได้ ทุกครั้งที่ร่างเดิมแตกดับ วิญญาณก็ไปอุบัติในร่างใหม่ เรียกว่า 



๑๕๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ภพหนึ่งหรือชาติหนึ่ง๑๓ ขณะที่วิญญาณยังอยู่ในร่าง ได้กระท ากรรม ซึ่งมีทั้งกรรมดีกรรมช่ัวคละเคล้า
กัน มนุษย์จึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด ครั้น
สามารถเข้าถึงการไม่กระท าหรืออกรรมได้ จึงเป็นการเข้าถึงพรหมหรือปรมาตมัน อันเป็นปฐมเหตุ
ของวิญญาณ๑๔ มนุษย์ก็จะพ้นจากกรรมและการเวียนว่าย เรียกว่า เข้าถึงโมกษะ 

ชาวอินเดียมีความเช่ือว่า  การได้ลงอาบน้ าช าระกายในแม่น้ าคงคามหานทีเพื่อช าระ
ล้างมลทินและล้างบาป จะก่อให้เกิดความบริสุทธ์ิ๑๕ บาปกรรมต่าง ๆ ที่ท ามาแต่อดีตก็จะหมดไป จิต
และกายจะบริสุทธ์ิ เมื่อตายจะไปสู่สวรรค์ ด้วยความเช่ือว่า เป็นแม่น้ าศักดิ์สิทธ์ิที่ไหลออกจากพระ
โอษฐ์ของพระพรหมที่สถิตอยู่บนเขาไกรลาส๑๖ การน าน้ าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบกิจ หรือ
ประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น การประกอบพิธีกรรมอาบน้ าในแม่น้ าคงคาเพื่อช าระอาบให้
บริสุทธ์ิ ดังความที่ว่า   ตามที่ว่ากัน สังสารวัฏไม่มีสาระเลย ประชากรต้องประพฤติตัวเองให้ได้ ๓ 
สถานะจึงจะเป็นสาระ คือสมาคมกับสาธุชน ๑ น้อมใจเลื่อมใสในพระเกศวะเป็นเจ้า ๑ ช าระล้างกาย
ในแม่น้ าคงคา ๑๑๗   น้ านับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของสรรพสัตว์  ชาวฮินดูให้ความส าคัญกับ
น้ า และแม่น้ าอันเป็นแหล่งทางอารยธรรมต่าง ๆ ทั้งความเช่ือและความศรัทธา  โดยเฉพาะแม่น้ าสาย
ส าคัญ คือ แม่น้ าคงคา  แม่น้ าคงคา เปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของชาวอินเดีย ซึ่งนอกจะหล่อเลี้ยง
ชีวิตของชนชาวภารตะหลายร้อยล้านแล้ว ยังเป็นสายน้ าแห่งการรวมจิตใจของคนอินเดียให้เป็นหนึ่ง
เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ชาวฮินดูทั่วโลก ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ เมืองพาราณสี 
 ในอุปนิษัทสอนเรื่องกฎแห่งกรรมว่า กรรมเป็นเครื่องผูกพันให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิด 
มนุษย์ทุกคนตกอยู่ในวงเวียนแห่งกรรมที่เขาท าไว้ เป็นกฎแห่งเหตุผล ดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิเลือกท าใน
สิ่งที่ตนปรารถนา ท าดีย่อมได้รับผลดี ท าช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว ในอุปนิษัทการประกอบพิธีบูชายัญถือว่า
เป็นการประกอบกรรมดี นอกจากนี้การสร้างหรือท าสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ งานสังคม
สงเคราะห์ การบริจาคทาน การช่วยเหลือผู้อื่น กรรมดีเหล่านี้เป็นข้ันธรรมดา ส่วนกรรมดีหรื
อกุศลกรรมขั้นสูงสุด คือ การบ าเพ็ญตบะหรือการบ าเพ็ญเพียรแบบนักบวชเพื่อบรรลุโมกษะ 
  อุปนิษัทกล่าวว่า เมื่อร่างกายนี้แตกดับหรือตายไป ชีวาตมันจะเคลื่อนออก    จากร่างเก่า
ไปอาศัยอยู่ในร่างใหม่ เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าแล้วมาสวมชุดใหม่ แต่ก่อนที่ชีวาตมันจะออกจาก
ร่างเก่าจะต้องสืบเสาะหาร่างใหม่ก่อน เมื่อพบร่างใหม่แล้วก็จะทิ้งร่างเก่าไปอาศัยร่างใหม่ แต่ร่างใหม่
ที่เข้าไปอาศัยน้ีจะดีหรือเลวก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนได้ท าไว้รวม   ทั้งอัธยาศัย และการศึกษาหรือการ
เรียนรู้ย่อมติดตามไปกับชีวาตมันเช่นกัน  
  ฉานโทคยะ-อุปนิษัทกล่าวว่าทางแห่งการไปเกิดของชีวาตมันมี ๒ ทางคือ  

                                                   
๑๓วนิดาข าเขียว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า  ๔๙. 
๑๔ดนัย ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น, หน้า ๑๑.  
๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 
๑๖นงเยาว์ ชาญณรงค์, รศ., วัฒนธรรมและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓.  
๑๗ เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป (นามแฝง), หิโตปเทศ, (กรุงเทพมหานคร : เจริญรัตน์การพิมพ์, 

๒๕๑๗), หน้า ๖๒. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๕๗ 

 

 

  ๑. ทางสว่าง หรือทางแห่งเทพ (เทวยาน) จะเข้าถึงได้ด้วยการบ าเพ็ญตบะ เพื่อความรู้แจ้ง
เห็นจริงในพรหมันหลังจากตายไปแลว้ชีวาตมันจะด าเนินตามทางแห่งเทพซึ่งเป็นทางอันเกษมโดยผ่าน
อากาศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ และสุดท้ายเข้าสู่ความเป็นเอกภาพกับพรหมันไม่ต้องกับมาเกิดอีก 
ส าหรับคนที่ยังไม่เข้าถึงโมกษะด้วยบุญกุศลที่ได้บ าเพ็ญมาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นพราหมณ์ 
กษัตริย์ แพศย์ (ไวศย์)  
  ๒. ทางมืด หรือทางแห่งบิดร (ปิตฤยาน)  ส่วนผู้บ าเพ็ญกุศลกรรมข้ันสามัญตายแล้วชีวา
ตมันจะด าเนินไปตามทางแห่งหมอกควันหรือทางแห่งความมืด ไปอยู่ในโลกแห่งบิดรช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
ก็จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก ถ้าประกอบกรรมช่ัวมาก็จะเกิดในตระกูลต่ า เช่น เกิดในตระกูลศูทร 
จัณฑาล หรืออาจจะไปเกิดเป็นสัตว์  

จะอย่างไรก็ตาม แม้จะมีอุปนิษัทอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ปัญหาอันเป็นจุดสนใจของ
อุปนิษัท เหล่าน้ันมีไม่กี่ปัญหา เช่น ปัญหาเรื่อง การเวียนเกิดหรือการเวียนว่ายตายเกิดปัญหาเรื่อง
ความมีอยู่ของพรหมัน อาตมัน มายา อวิทยา การสร้างโลก โมกษะหรือความหลุดพ้น เป็นต้น กล่าว
ได้ว่า ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาร่วมของอุปนิษัท แต่รายละเอียดปลีกย่อยและการอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ดังกล่าวนี้แต่ละอุปนิษัท ก็มีลักษณะเป็นของตนเองและมีทรรศนะตรงกันคือเรื่องการเวียนเกิด
ทั้งคัมภีร์พระเวท  และอุปนิษัทมีความเช่ือว่ามีภพหรือมีการเกิดใหม่      

ในอุปนิษัทก็ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อคนตายแล้ว ชีวาตมันหรือวิญญาณจะออกจากร่างเก่าไป
ถือเอาร่างใหม่ ดุจคนเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเก่า แล้วสวมใส่ชุดใหม่ก็ฉันน้ัน แต่ก่อนที่ชีวาตมันจะทิ้งร่างเก่า
ก็จะต้องไปหาร่างใหม่ส าหรับอาศัยให้ได้เสยีก่อนจึงจะทิง้รา่งไป ท านองเดียวกันคนจะทิ้งเสือ้ผ้าชุดเก่า
ก็จะต้องมีชุดใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนร่างใหม่จะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับกรรมที่ชีวาตมันท าไว้ ดังนั้นคน
ตายไปแล้วอาจไปเกิดเป็นเทวดา เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเปรต หรืออะไรก็ได้ ชายอาจเกิดเป็นหญิง 
หญิงอาจเกิดเปน็ชาย หรือแม้เกิดเป็นคนก็แตกต่างกนัไปอีก เกิดเป็นคนสมประกอบ คนพิการ คนสวย 
คนอัปลักษณ์ คนมี และคนจน เหล่าน้ี เป็นต้น ข้ึนอยู่กับบุญและบาปที่ได้กระท าไว้  

อุปนิษัทบอกไว้ว่า ชีวิตและความเป็นไปในชาตินี้ เป็นผลของกรรมในอดีตชาติ  ส่วนชาติ
หน้าจะเป็นอย่างไร ข้ึนอยู่กับกรรมในปัจจุบัน ในพฤหทารัณยคอุปนิษัทกล่าวไว้ว่า อวัยวะทุกอย่างใน
ชาตินี้ จะไปติดกับชีวาตมัน ตลอดจนถึงการกระท าทุกอย่างแม้จะไม่ใช่บุญหรือบาป เช่น การใฝ่ใจใน
การศึกษาเล่าเรียน และความถนัดต่างๆ ก็จะติดไปกับชีวาตมันด้วย 

ส่วนในพระพุทธศาสนา  การเกิดข้ึนของสัตว์ทั้งหลายนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ที่เกิด
นั้นมีอยู่ถึง ๔ ประเภท คือ เกิดในครรภ์ เกิดจากไข่ เกิดในไคล และสัตว์ที่ผุดเกิดข้ึน ตามที่ได้อธิบาย
มาแล้วนั้น ส่วนในกรณีนี้จะกล่าวภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพชัดข้ึน จากการที่ได้ศึกษามาเราจะเห็นได้ว่า 
การที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้น้ัน จะต้องอาศัยผลของบุญกุศลในอดีต สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยใหม่นี้จะเป็น
กุศลหรืออกุศล  ถ้าเป็นกุศลก็จะปฏิสนธิ (เกิด) ในสุคติภูมิ คือเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา ถ้าเป็นอกุศล
ก็จะปฏิสนธิในอบายภูมิ คือ เกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสูรกาย  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พระพุทธเจ้าทรงพบรายละเอียดของข้ันตอนการตายแล้วเกิด และ ตรัสแสดงถึงก าเนิด
ต่าง ๆ ที่มนุษย์และสัตว์จะไปเกิดตามพลังกรรม จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในที่นี้ผู้วิจัยขอเสนอ
กรณีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับพระสารีบุตรว่า  



๑๕๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สารีบุตร ก าเนิด ๔ ประการเหล่าน้ีแล ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ อัณฑชะ ก าเนิด ชลาพุชะ
ก าเนิด สังเสทชะก าเนิดโอปปาติกะก าเนิด สารีบุตรอัณฑชะ ก าเนิดเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลาย
เหล่านั้น ช าแรกเปลือกแห่งฟองเกิด นี้เรียกว่า อัณฑชะก าเนิด (อัณฑชะ โยนิ) สารีบุตร         
สังเสทชะก าเนิดเป็นอย่างไร สัตว์ทั้งหลาย เหล่านั้นใด ช าแรกไส้ (มดลูก) เกิด นี้เรียกว่า        
ชลาพุชะก าเนิด (ชลาพุชา โยนิ) สารีบุตรชลาพุชะ ก าเนิดเป็นอย่างไร สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด 
ย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่า ในขนมบูด หรือในน าคร าในเถ้าไคล (ของสกปรก) นี้เรียกว่า 
สังเสทชะ ก าเนิด (สังเสทชาโยนิ) สารีบุตรโอปปาติกะก าเนิด เป็นอย่างไร เทวดา บางจ าพวก
และเปรตบางจ าพวกนี้เรียกว่า โอปปาติกะก าเนิด๑๘ (โอปปาติกา โยนิ)๑๙ 

กฎของพีชนิยาม นอกจากที่พระอรรถกถาจารย์ฝ่ายเถรวาท ได้อธิบายถึงความสืบทอด
พันธุกรรมของพืช เมื่อพิจารณาถึงหลกัพีชนิยามจะเหน็ว่าเปน็ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุม ตั้งแต่พืชและ
สัตว์ โดยเฉพาะพุทธพจน์ที่แสดงถึงสัตว์โลก  ตามการก าเนิดของสัตว์เหล่านั้น ดังนั้น เมื่อกล่าวตาม
ก าเนิดแล้ว มนุษย์ก็มิได้มาจากแหล่งก าเนิดที่สูงส่งกว่าบรรดาสัตว์ทั่วไป แต่กลับอยู่ในฐานะเดียวกับ
สัตว์อื่น เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก าเนิดโดยอาศัยครรภ์ (มดลูก) เหมือนกับมนุษย์เป็นต้น ในโอกาส
โลก (โลกอันเป็นที่อยู่) ซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์นี้ มีสัตว์อาศัยอยู่นานาชนิด๒๐ จัดอยู่ใน ๔ ก าเนิดนั้น
หมู่สัตว์ที่มีรูปร่างหยาบ เกิดข้ึนด ารงอยู่ และตายไป สามารถมองเห็นได้ แต่หลังจากตายไปแล้ว  สัตว์
เหล่าน้ันจะไปที่ไหน  ข้อนี้ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของมนุษย์ปุถุชนไม่เพียงแต่มองไม่
เห็นประจักษ์ชัดถึง คติของสัตว์กายหยาบผู้ตายลงเท่านั้นแม้การเกิดข้ึน ด ารงอยู่และตายไปของสัตว์ที่
มีร่างกายละเอียด คือสัตว์ในโอปปาติกะก าเนิด ตาเนื้อ (มังสจักษุ) ของมนุษย์ปุถุชนก็ไม่สามารถ
มองเห็นประจักษ์ได้เช่นกัน มีหลักฐานแสดงว่า พระอริยเจ้า ผู้บริสุทธ์ิจากกิเลสสามารถมองเห็นหมู่
สัตว์ที่มีกายละเอียด ดังความเล่าว่า 

พระลักขณเถระและพระโมลคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏเข้าไปบิณฑบาตในเมือง  
ราชคฤห์ในพระเถระ ๒ รูปนั้น ท่านพระโมคคัลลานะเถระ เห็นเปรตตนหนึ่งรูปร่างคล้ายงูจึงแย้ม(ยิ้ม) 
พรายออกมานิดหนึ่งพระลักขณเถระจึงถามว่า ท่านแย้มเพราะเหตุไร๒๑ พระโมคคัลลานะแม้จะถูก
ถามก็ไม่บอกสาเหตุแห่งการแย้ม เพราะกลัวว่าท่านพระลักขณเถระและคนเหล่าอื่นจะไม่เช่ือ เพราะ
เปรตเป็นสัตว์ที่มีร่างกายละเอียด คนทั่วไปจึงมองไม่เห็น ท่านพระโมคคัลลานะขอไปตอบค าถาม
เฉพาะพระพักตร์พระพุทธเจา้ เพื่อให้พระพุทธเจา้เปน็พยานในเรื่องนี้ แม้พระพุทธเจ้าเอง ในวันที่ตรัส
รู้  ก็ทอดพระเนตรเห็นเปรตรูปร่างคล้ายงูนี้เช่นกัน แต่ไม่ตรัสบอกใคร ทรงเกรงว่าคนอื่นไม่เช่ือ และ
การที่พวกเขาไม่เช่ือนั้นก็จะท าให้พวกเขาสูญเสียประโยชน์  เพราะมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถมองเห็นได้
เช่นกับพระองค์   

                                                   
๑๘โอปปาติกะ  ชีวิตที่เกิดทันที มีเทวดา มนุษย์บางจ าพวก และเปรตบางจ าพวก – สัตว์นรก – 

อสุรกาย; ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑-๑๕๒. 
๑๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๙/๑๔๗. 
๒๐พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ (วันจันทร์), นรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท, หน้า ๒๓. 
๒๑มหามุฏราชวิทยาลัย, ธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๒๓๔. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๕๙ 

 

 

แนวคิดเรื่องก าเนิด เป็นทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญมาก โดยเฉพาะ 
“โอปปาติกะก าเนิด” หมู่สัตว์ในชลาพุชะก าเนิด อัณฑชะก าเนิดและสังเสทชะก าเนิด เกิดข้ึน ด ารงอยู่ 
และตายไปย่อมปรากฏประจักษ์แก่ประสาทสัมผัส มนุษย์จึงเช่ือว่ามีจริงเป็นจริง แต่หมู่สัตว์ที่เกิดใน
โอปปาติกะก าเนิดนี้ มนุษย์ปุถุชนทุกคน ไม่สามารถมองเห็นประจักษ์ได้บางกลุ่มจึงเช่ือว่ามีจริงบาง
กลุ่มไม่เช่ือว่ามีจริง บางกลุ่มแม้จะมีความเช่ือว่ามีจริง แต่ก็เช่ืออย่างไม่สนิทใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงให้
ความส าคัญเป็นพิเศษถึงกับตรัสว่า “สมณพราหมณ์ที่มีความเห็นว่า  สัตว์ที่ เป็นอุปปาติกะ 
(โอปปาติกะ) ไม่มีจริง เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิ”๒๒ 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันน้ี แนวคิดเรื่องนรกและสวรรค์เริ่มคลาดเคลื่อนไปอีกลักษณะหนึ่ง
คือ  มีการแสดงเฉพาะนรกและสวรรค์ที่เป็นภาวะทางจิตใจในขณะปัจจุบัน ไม่ต้องการให้คิดและ
ศึกษานรกและสวรรค์ที่เป็นสถานที่ในโลกอื่นที่จะไปเกิดหลังจากตาย ทรรศนะอย่างนี้ แม้จะไม่ได้
ปฏิเสธตรง ๆ แต่ก็เริ่มมีความเคลื่อนออกไปแล้ว ทัศนะฝ่ายที่มีท่าทีคล้ายจะปฏิเสธนรกและสวรรค์ที่
เป็นสถานที่นี้ มีท่าทีสนับสนุนให้ศึกษาทฤษฏีภพ-ภูมิ-ปรโลก-โอปปาติกะเฉพาะในขณะปัจจุบันนี้
เท่านั้น ส่วนในโลกนี้โลกหน้านั้นในปายาสิราชัญญสูตรได้สรุปสาระส าคัญไว้ ๕ ประการ คือ 

๑) โลกอื่นนอกจากมนุษย์โลกนี้มีอยู่จริง ๒) คนตายแล้ว (ถ้ายังมีกิเลสอยู่) ก็ยังมีการเวียนว่าย
ตายเกิดอีกจริง ๓) กฎแห่งกรรมมีจริงและส่งผลต่อความเป็นไปในชีวิตของคนเราได้จริง         
๔) เทวดาซึ่งเป็นสภาพชีวิต (Being) อย่างอื่นนอกเหนือออกไปจากมนุษย์มีอยู่จรงิ ๕) การท าบญุ
ด้วยการให้ทานเป็นต้น มีผลต่อวิถีชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าได้จริง๒๓ 

จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในปายาสิราชัญญสูตรนี้ ก็เป็นอันยืนยันได้อย่างไม่ต้องกังขาอีก
แล้วว่า เรื่องโลกหน้า เทวดา บุญ บาป กฎแห่งกรรม เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมี
หลักฐานชัดเจนอย่างนี้ ก็ยังมีอยู่เสมอที่มีผู้เห็นต่างออกไป หรือเห็นตรงกันข้ามว่า ถึงอย่างไรเสียโลก
หน้า กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เพราะสิ่งเหล่าน้ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ ส าหรับบุคคลประเภทที่มี
ปัญญามาก และเน้นหนักไปทางเหตุผลเชิงประจักษ์อย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงค านึงถึงด้วยเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น หากมีความไม่เช่ือเรื่องเหล่าน้ี พระองค์ทรงเตรียมทางออกไว้ นั่นคือ ทรงช้ีให้เห็นอย่าง
เป็นกลาง ๆ ว่า ถ้าเช่ือเรื่องโลกหน้า จะมีผลต่อชีวิตอย่างไร และถ้าไม่เช่ือแล้วผลจะเป็นอย่างไร มีข้อ
ให้พิจารณาจากพระพุทธวจนะดังต่อไปนี้ 

ส าหรับชีวิตมนุษย์แล้ว ในเรื่องโลกนี้หรือชีวิตนี้จึงส าคัญกว่าโลกหน้าชีวิตหน้า เป็น
เพราะว่า โลกหน้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชีวิตภายหลังความตายไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ล้วน
เป็นผลที่สืบเนื่องออกไปจากชีวิตนี้ทั้งสิ้นด้วยเหตุนั้น  ถ้าในปัจจุบันเราใช้ชีวิตในโลกนี้ให้ดีที่สุดแล้ว 
ชีวิตใหม่ในโลกหน้าย่อมจะดีเองอย่างไม่ต้องกังวล   

ทฤษฎีก าเนิด ๔ เป็นทฤษฎีที่จะสนับสนุนทฤษฎีปรโลกให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน ค าว่า 
“ปรโลก” ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรเช่ือถือนั้น นอกจากที่จะใช้เฉพาะใน

                                                   
๒๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓/๑๐๕,ม.อุ. (บาลี) ๑๒/๑๔/ ๒๕๕. อ้างใน พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ

(วันจันทร์), นรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท, หน้า ๒๕. 
๒๓องฺ .ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๖๑, ดูรายละเ อียดใน ว.วชิรเมธีภิกฺขุ ,  DNA ทางวิญญาณ , 

(กรุงเทพมหานคร:  เนชั่นบุ๊คส์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๐. 



๑๖๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ความหมายว่า “โลกอื่น” หรือ “โลกหน้า” อาจจะมีข้อเสนอตามมาอีกว่า น่าจะหมายถึง  “ก าเนิด
อื่น” อีกด้วย สัตว์ในสังเสทชะก าเนิด อัณฑชะก าเนิด หรือโอปปาติกะก าเนิด เป็นหมู่สัตว์ในโลกอื่น
ส าหรับสัตว์ในชลาพุชะก าเนิด หรือสังเสทชะก าเนิด เป็นหมู่สัตว์โลกอื่นส าหรับสัตว์ในโอปปาติกะ
ก าเนิด  สัตว์ในแต่ละก าเนิดก็จะถือว่าสัตว์ในก าเนิดอื่นเป็นสัตว์ในโลกอื่นส าหรับตนอย่างนี้แนวคิดใน
ลักษณะนี้ จะท าให้ค าว่า “ปรโลก” ไม่เป็นปัญหาถกเถียงกันอีกต่อไป 

เปรียบเทียบความหมายและลักษณะของการเกิด 
ความหมายและลักษณะของการเกิดศาสนาพราหมณ์   จากการศึกษา พบว่า อุปนิษัท

สอนเรื่องกฎแห่งกรรมว่า กรรมเป็นเครื่องผูกพันให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิด มนุษย์ทุกคนตกอยู่ในวง
เวียนแห่งกรรมที่เขาท าไว้ เป็นกฎแห่งเหตุผล ดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิเลือกท าในสิ่งที่ตนปรารถนา ท าดี
ย่อมได้รับผลดี ท าช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว เมื่อร่างกายนี้แตกดับหรือตายไป ชีวาตมันจะเคลื่อนออก    
จากร่างเก่าไปอาศัยอยู่ในร่างใหม่ เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าแล้วมาสวมชุดใหม่ แต่ก่อนที่ชีวา
ตมันจะออกจากร่างเก่าจะต้องสืบเสาะหาร่างใหม่ก่อน เมื่อพบร่างใหม่แล้วก็จะทิ้งร่างเก่าไปอาศัยร่าง
ใหม่ แต่ร่างใหม่ที่เข้าไปอาศัยนี้จะดีหรือเลวก็ข้ึนอยู่กับกรรมที่ตนได้ท าไว้รวม   ทั้งอัธยาศัย และ
การศึกษาหรือการเรียนรู้ย่อมติดตามไปกับชีวาตมัน  พรหมเป็นศูนย์รวม เป็นต้นก าเนิดแห่งวิญญาณ
ทั้งปวง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนถือก าเนิดจากพรหม วิญญาณที่แยกออกไปจากพรหม อาจเข้าสถิตใน
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ พืชหรือกระทั่งเทวดาก็ได้ ทุกครั้งที่ร่างเดิมแตกดับ วิญญาณก็ไปอุบัติในร่างใหม่ 
เรียกว่า ภพหนึ่งหรือชาติหนึ่ง  ขณะที่วิญญาณยังอยู่ในร่าง ได้กระท ากรรม ซึ่งมีทั้งกรรมดีกรรมช่ัว
คละเคล้ากัน มนุษย์จึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด 
ครั้นสามารถเข้าถึงการไม่กระท าหรืออกรรมได้ จึงเป็นการเข้าถึงพรหมหรือปรมาตมัน อันเป็นปฐม
เหตุของวิญญาณ   มนุษย์ก็จะพ้นจากกรรมและการเวียนว่าย เรียกว่า เข้าถึงโมกษะ 

๕. บทสรุป 
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูเช่ือในกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ว่า นอกจากจะมีร่างกายแล้ว 

มนุษย์มีวิญญาณที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ส่วนคติในสัมปรายภพ จะดีหรือช่ัว ข้ึนอยู่กับผลกรรมที่
ตนเองท าไว้   แต่ผลกรรมและการเกิดใหม่ตามทัศนะพราหมณ์ - ฮินดู ก็ยังมีพรหมเป็นผู้ก าหนด
กฎเกณฑ์หรืออยู่เบื้องหลัง 
 ด้านความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูในเรื่องการเกิดและการตาย ได้ถูกอธิบายว่า การที่
มนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสภาพต่าง ๆ กันนั้นเป็นเพราะกรรมเก่า (ซึ่งหมายถึงการกระท าทั้งดี
และช่ัว) พรหมเป็นศูนย์รวมและเป็นต้นก าเนิดของวิญญาณทั้งปวง และวิญญาณดวงนั้นจะกลับไป
รวมกับพรหมเช่นเดิมได้ ก็ต่อเมื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการยุติการกระท ากรรมทั้งดี
และช่ัว ซึ่งเรียกกันว่า โมกษะ  ดังนั้น เรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมย่อมมีอิทธิพลต่อการเกิดใหม่
เสมอ    ความเช่ือมโยงในบริบทที่ท าใหก้ารเกิดใหม่ดีข้ึน สมบูรณ์ข้ึนตามทัศนะของศาสนาพราหมณ์ - 
ฮินดู จึงมุ่งที่การกระท า ตรงนี้คล้าย ๆ กับพระพุทธศาสนา เพียงแต่ว่า การกระท าตามทัศนะ
พราหมณ์ - ฮินดู ไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น เพียงมุ่งหวังให้พรหมพอใจ
และอยู่ภายใต้การควบคุมของพรหม อันเป็นลักษณะความเช่ือในระบบเทวนิยม การกระท าตาม
ทัศนะของศาสนาพุทธอยู่ในกฎของกรรมนิยาม โดยมีธรรมนิยามเป็นตัวควบคุม แต่มีข้อสังเกตบาง
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ประการในประเด็นเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ตามทัศนะของพราหมณ์ - ฮินดู ว่า ถ้ากระท ากรรมดี ก็
จะมีภพหรือชาติใหม่ที่ดีกว่าเดิม ถ้ากระท ากรรมช่ัว ก็จะมีภพหรือชาติที่เลวกว่าเดิม ประเด็นนี้ดู
เหมือนประหนึ่งว่า พรหมจะขาดอ านาจในการสั่งการหรือก าหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ไป แต่ถ้า
พิจารณาต่อไปอีก ก็จะเห็นได้ว่า กรรมและการเกิดใหม่ในทัศนะพราหมณ์-ฮินดูนั้น จะอยู่ภายใต้การ
ก าหนดของพรหมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัว 

ในพระพุทธศาสนา การเกิดแบบข้ามภพชาติ ซึ่งได้แบ่งเป็น ๓ กาล คือ อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต อดีตได้แก่ อวิชชา สังขาร ปัจจุบันได้แก่ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
ตัณหา อุปาทาน ภพ อนาคตได้แก่ ชาติ และชรามรณะ  โดยจะไปเกิดในก าเนิดใดก าเนิดหนึ่งใน ๔ 
ก าเนิด ตามกรรมที่ท าไว้  
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ศึกษาการปฏบิตัิตนตามหลกัศีล ๕ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
โรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดสุรนิทร์ 

A Study on the Practice of the Five Precepts Apply to Daily Life 
for The Buddhist way of Life School, Surin Province. 

 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร. 
       พระธรรมโมลี, ดร. 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยพรรณนาแบบการศึกษาเชิงวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลัก
ศีลห้า และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ส าหรับใช้เป็นแนวทางปรับปรุง 
แก้ไขการเรียนการสอน ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนมีนิสัยและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของสังคมต่อไป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่หก ๓๓๐ คน และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่สาม ๓๙๗ คน ซึ่งสุ่มแบบแบ่งช้ันกระจายเป็นสดัส่วนกันจากโรงเรยีนวิถีพุทธในจังหวัด
สุรินทร์ เครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สัน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 
 สภาพบิดามารดาของนักเรียน ส่วนมากยังอยู่ด้วยกัน ร้อยละ ๗๒.๔  ยังมีชีวิตทั้งสองคน 
ร้อยละ ๙๓.๒ พักอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ ๗๙.๑  ส่วนมากมีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม ร้อยละ 
๗๗.๘ เป็นเกษตรกรทั้งบิดามารดา ร้อยละ ๓๔.๙ นักเรียนมีคะแนนความรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๒ มี
ความรู้ศีลข้อหนึ่งมากสุด รองลงมาศีลข้อห้า ข้อสาม ข้อสอง และข้อสี่ ร้อยละ ๘๔.๒, ๘๒.๐, ๘๑.๗, 
๘๐.๐ และ ๗๗.๐ ตามล าดับ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ ๔๒.๔ ไปร่วมกิจกรรมที่วัด ร้อยละ 
๔๓.๔ กิจกรรมที่บ้านและที่อื่นๆ ร้อยละ ๓๙.๓ มีการปฏิบัติตามหลักศีลห้ารวมเฉลี่ย ร้อยละ ๗๖.๕ 
ปฏิบัติตามศีลข้อ  ห้ามากสุด รองลงมาคือศีลข้อหนึ่ง ข้อสาม ข้อสอง และข้อสี่ ร้อยละ ๘๗.๕, ๗๙.๑, 
๗๘.๕, ๖๘.๗ และร้อยละ ๖๖.๔ ตามล าดับ ช้ันปี เพศ อายุ อาชีพบิดามารดา ความรู้ และการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักศีลห้าของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ใน
จังหวัดสุรินทร์ จึงควรจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาให้เพิ่มมากข้ึน คือมากในจ านวน
กิจกรรม และมากในจ านวนนักเรียน 
ค าส าคัญ: ศีลห้า, โรงเรียนวิถีพุทธ, จังหวัดสุรินทร์ 

 

Abstract 
This research describes the role of education as analysis of the objectives for 

study of practices in the 5 main precepts and related to result for practices of 
students’ Buddhist schools which are the way to adjust and uplift the learning, the 
                                                   

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

 รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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teaching that are to plan the moral, ethic, gratitude for students who will behave 
and practice that will be needed by the society. This example group of the students 
are 330 persons in the Pathom 6 and Mathayom 3 are 397 persons, therefore, this 
research questioned the students around the Buddhist schools in Surin Province. 

The data are collected questioned papers from students and analysis as 
percentage, average, standard T.Test and analysis occurred results have been found. 
 Statues of parents’ students are mostly staying together percent 72.4  still 
alive of both percent 93.2. They stay with parents percent 79.1 mostly are formers 
and work in the fields percent 77.8 both parents work in fields 34.9. Students have 
score of knowledge average 81.2. They mostly understand well in the first precept. 
The second of five precept is the third, the second and the fourth in percentage as 
84.2, 82.0, 81.7, 80.0 and 77.0 respectively. They joined the religious activities as 
percentage 42.4 at the temples 43.4, at homes and others 39.3, having practiced in 
the role of 5 precepts average are 76.5, to mostly observe the last one of the 
precept, lower is precept in No. 1,3,2 and 4 average are 87.5, 79.1, 78.5, 68.7 and 
percent 66.4 respectively. Year, gender, age, occupation of parents, knowledge and 
the joint activities in Buddhist events in the reason or related to results for the 
practice of 5 precepts by students from Buddhist schools in Surin Province that 
should manage students to join religious activities more and more in quality of 
activities and students. 
Keywords: Five precepts, the school of Buddhist way, Surin Province. 
 

๑. บทน า 
 ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา การด าเนินชีวิตของคนไทยจึงได้รับ
อิทธิพลจากหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนา ได้ถือปฏิบัติจนกลายเป็นขนมธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมประจ าชาติ ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยและประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็ได้รับ
อิทธิพลจากหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นเวลานาน 
จะสังเกตได้จากผลสะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรมนิสัยใจคอ
ชาวไทยที่มีนิสัยใจคอโอบอ้อม อารี เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นนิจ  จากลักษณะดังกล่าว
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักศีลห้าที่กล่าว
ในอังคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  ว่าเป็นธรรมเป็นเหตุให้ถูกเชิญไปอยู่ในสวรรค์  ความว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ  ย่อมเป็นเหมือนถูกเชิญไปอยู่ในสวรรค์ คือ  
บุคคลเป็นผู้ งดเว้นจากปาณาติบาต ๑  เป็นผู้ งดเว้นจากอทินนาทาน ๑  เป็นผู้ งดเว้นจาก
กาเมสุมิจฉาจาร ๑  เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาท ๑  เป็นผู้งดเว้นจากการดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัยเป็น
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ที่ตั้งแห่งความประมาท ๑”๑ และยังน ามาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต๒ ซึ่งชาวไทย
ส่วนใหญ่น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ผ่านพิธีกรรม ค าสอน และการปฏิบัติตามแนวค า
สอนในพระพุทธศาสนาบางอย่างได้กลายเปน็ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย๓ ที่มี
การปฏิบัติตนตามหลักค าสอนพื้นฐานคือศีลนั่นเอง เพราะศีลเป็นระเบียบความประพฤติคือระเบียบ
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกาย วาจา ตลอดถึงการท ามาหาเลี้ยง
ชีพ ที่เอื้ออ านวยแก่การปฏิบัติกิจต่างๆ อันเป็นไปเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันดีงาม ซึ่งเป็นอุดมคติของคน
ในสังคม ชุมชน สถาบันนั้นๆ โดยทั่วไประเบียบความประพฤตินี้จะมีลักษณะเป็นการปิดกั้นโอกาสที่
จะท าความช่ัวและส่งเสริมโอกาสส าหรบัท าความดี โดยฝึกคนให้รู้จักสร้างความสมัพันธ์ด้านกาย วาจา
ที่ดีงามกับสภาพแวดล้อมอันจะเป็นผลเอื้ออ านวยแก่การด ารงอยู่ทั้งตนเองและชุมชนหรือสังคม 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นหมู่ย่อมมีปัญหามีสภาพแตกต่างกันไปทั้งโดย
กาลเทศะ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาวะความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้
มนุษย์ขาดวินัย เช่น การทะเลาะวิวาทกันระหว่างสถาบัน การท าความผิดทางเพศ ติดเกมส์ ใช้จ่าย
ฟุ้งเฟ้อ การโกหกหลอกลวง การเสพสิ่งเสพย์ติด รวมทั้งมีการก่ออาชญากรรม ปล้นชิงทรัพย์ ที่ปรากฏ
เป็นข่าวทางสื่อมวลชนอยู่เป็นประจ า ซึ่งจะพบข่าวสารจากสื่อมวลชนต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นว่าเด็ก
และเยาวชนไทยมีปัญหาผลการเรียนต่ าลง เกิดปัญหาพฤติกรรมการลักขโมย พฤติกรรมก้าวร้าว เกเร 
ทะเลาเบาะแว้ง มีปัญหายาเสพติด๔ โดยเฉพาะมีเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังที่ส าคัญของชาติร่วมอยู่
ด้วย สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีลในส่วน
รายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันตายตัวอย่างที่เรียกว่า วินัยนั้นไม่อาจท าได้ ดังนั้นส าหรับ
สังคมมนุษย์ทั่วไป ในทางพระพุทธศาสนาจึงแนะน าสั่งสอนหลักธรรมที่เรียกว่า ศีล ๕ ไว้เป็น
ข้อก าหนดพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของชาวพุทธทั่วไป คือ การไม่ละเมิดต่อชีวิต 
ต่อทรัพย์สิน ต่อของรักของกันและกัน การไม่ใช้วาจาที่ละเมิดความจริง เพราะเห็นแก่ตนและมุ่ง
ท าลายผู้อื่น และการไม่ยอมท าลายสติสัมปชัญญะหรือความส านึกผิดชอบช่ัวดีของตน ด้วยการตกไป
ในอ านาจสิ่งเสพย์ติด๕ 

การแก้ปัญหาเหล่านั้นจะต้องเริ่มแก้ตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องมีการฝึกฝนให้เป็นคนดี มีพฤติกรรมพึงประสงค์ มีการส่งเสริมจริยธรรม
ตั้งแต่ระดับประถมวัย จะท าให้เด็กเจรญิเติบโตเปน็คนดี มีวินัย ยอมรับกฎและข้อบังคับของครอบครวั
และสังคม มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

                                                   
๑อง.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔๕/๑๗๔.  
๒สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, (พระนคร : ห้างหุ้นส่วน

จ ากัดบรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๖), หน้า ๗. 
๓กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๓, เล่มที่ ๙, เล่มที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๑๔), หน้า ๑๐๙.  
๔ไทยรัฐ ออนไลน์, โพล "เอแบค" ชี้ ประชาชน 75.2% คิดว่า "คุณธรรม จริยธรรม" สังคมไทยเสื่อมลง, 

(ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/content/357920 (2556) 
๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔๓๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๖๕ 

 

 

อดทนและประหยัด มุ่งท าประโยชน์ให้สังคม๖ โดยมีหลักธรรมค าสอนทางศาสนาเช่ือมผสม หล่อ
หลอม ทางกระทรวงศึกษาธิการจงึไดจ้ัดต้ังโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อปี ๒๕๔๖ ข้ึน เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่จัด
การศึกษาเพื่อสนองตอบความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคล เพื่อน าพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจ ากัด๗ ในระดับดังกล่าวกว่า ๑๐,๐๐๐ โรง  กระจายทั่วประเทศ 
ด าเนินการมาแล้วเกือบ ๒๐ ปี การวิจัยนี้จึงสนใจติดตามการด าเนินงาน เพื่อศึกษาการปฏิบัติตาม
หลักศีลห้า และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตัิตามหลกัศีลหา้ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรยีนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยหวังว่ า การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านมา จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการเรียน
การสอน พัฒนาปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนและเยาวชนได้มีนิสัย และพฤติกรรม
การปฏิบัติที่ดี ที่สังคมพึงประสงค์สืบ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
๒. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศีล ๕ ของนักเรียน 
๓. เพื่อศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
๔. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของ

นักเรียน 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ชนิดการวิจัยพรรณนาในแบบ
การศึกษาเชิงการวิเคราะห์ (Descriptive research in analytical studies) แบบการศึกษา ณ จุด
เวลา (Cross-sectional study) เก็บข้อมูลที่เกิดข้ึนแล้วตามปกติพร้อมกันทุกตัวแปร จากนักเรียน
ตัวอย่าง ๗๒๗ คน ซึ่งสุ่มมาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ตามระดับการศึกษา โดยส่งแบบสอบถามให้
ตอบในห้องเรียน ตอบเสร็จเก็บแบบสอบถามทันที แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่  
ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ๘ ข้อ ความรู้ ความเข้าใจในศีลห้า ๒๐ ข้อ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ๒๐ ข้อ และ การปฏิบัติตามหลักศีลห้า ๒๐ ข้อ น าผลมาวิเคราะห์โดยท าแจก
แจงความถ่ี ค านวณหาจ านวนและร้อยละของค าตอบในแต่ละข้อ ให้คะแนน และหาค่าต่ าสุด สูงสุด 
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ  
t–test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วแต่กรณี และหาความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักศีลหน้าของนักเรียน 

                                                   
๖ปิยะธิดา ขจรชัย กุล, ปัจจัยส่ง เสริมคุณธรรมจริย ธรรมเด็กปฐมวัยของครอบครัว ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสมุทรสาคร, วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม - ธันวาคม 
๒๕๖๑), หน้า ๒๖๓. 

๗บรรเจอดพร รัตนพันธ์ุ, สู่เส้นทางโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), 
หน้า ๓. 



๑๖๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๔. ผลการวิจัย 
๑. ข้อมูลท่ัวไป นักเรียนที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันประถมปีที่ ๖ จ านวน ๓๓๐ คนหรือ 

ร้อยละ ๔๕.๔ และเป็นนักเรียนช้ันมัธยมปทีี่ ๓ จ านวน ๓๙๗ คนหรือร้อยละ ๕๔.๖ เป็นนักเรียนหญิง
มากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย ร้อยละ ๔๖.๔ : ๕๓.๖ แต่ช้ันประถมปีที่ ๖ เป็นนักเรียนชายมากกว่า
นักเรียนหญิง และช้ันมัธยมปีที่ ๓ เป็นนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย ส าหรับอายุ นักเรียนช้ัน
ประถมปีที่ ๖ เรียนตามเกณฑ์ (อายุ ๑๒ ปี) ร้อยละ ๘๘.๕ น้อยกว่าเกณฑ์ ๓๕ คนหรือร้อยละ ๑๐.๖ 
และเกินเกณฑ์ ๓ คนหรือร้อยละ ๐.๙ ส่วนนักเรียนช้ันมัธยมปีที่ ๓ เรียนตามเกณฑ์ (อายุ ๑๕ ปี)  
ร้อยละ ๖๐.๒ น้อยกว่าเกณฑ์ ๑๔๘ คนหรือร้อยละ ๓๗.๓ และมากกว่าเกณฑ์ ๙ คนหรือร้อยละ ๒.๓ 

 ๒. สภาพแวดล้อมทางครอบครัว 
๒.๑ สภาพของบิดามารดาและการอยู่อาศัย  นักเรียนที่ศึกษา ส่วนมากบิดามารดายังอยู่

ด้วยกัน ร้อยละ ๗๒.๔ ที่แยกกันอยู่หรือเป็นหม้ายมีร้อยละ ๒๗.๖ ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียงกันระหว่าง
นักเรียนช้ันประถมปีที่ ๖ กับช้ันมัธยมปีที่ ๓ บิดามารดาของนักเรียนยังมีชีวิตทั้งสองคนร้อยละ ๙๓.๗ 
ที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมร้อยละ ๖.๓ ส่วนมากพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ ๗๙.๑ อยู่กับ
ปู่ย่า ตายายร้อยละ ๑๘.๖ และอยู่กับญาติร้อยละ ๒.๓ โดยนักเรียนช้ันประถมปีที่ ๖ อยู่กับบิดา
มารดามากกว่านักเรียนช้ันมัธยมปีที่ ๓ เล็กน้อย ร้อยละ ๘๐.๙, ๗๗.๖ แต่นักเรียนช้ันมัธยมปีที่ ๓ อยู่
กับปู่ย่า ตายายมากกว่านักเรียนช้ันประถมปีที่ ๖ 

๒.๒ อาชีพบิดามารดาของนักเรียน ส่วนมากรับจ้างและเกษตรกรรมร้อยละ ๗๐ เศษ โดยที่
บิดามารดามีอาชีพเดียวกัน จ านวนมากร้อยละ ๓๔.๙ บิดามารดามีอาชีพรับจ้าง รองลงมาบิดามารดา
มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ ๒๔.๕ ที่เหลือประมาณร้อยละ ๑๒.๐ – ๑๖.๐ บิดามารดามีอาชีพต่างกัน 
มีจ านวนใกล้เคียงกันระหว่างนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ กับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๓. ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักศีลห้า นักเรียนส่วนมาก (จ านวนมากกว่า
ร้อยละ ๘๐) มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม หลักศีลห้า จากค าถาม ๒๐ ข้อ ตอบถูก ๑๓ ข้อ 
โดยมีความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ถามให้ตอบว่า  

 ถ้านักเรียนพบนกเขาตกจากต้นไม้ จะช่วยเหลือ ดูแล และส่งกลับต้นไม้ตามเดิม ร้อยละ
๘๙.๑ เห็นเพื่อนก าลังไล่ตีกิ้งก่า จะเข้าไปห้าม อย่าให้ตี ร้อยละ ๘๕.๔ สมชายโดนเพื่อแกล้งประจ า 
จะไปบอกครู ร้อยละ ๘๙.๐ เห็นเพื่อน ๆ จับไก่มาชนกัน จะห้าม แนะน าอย่าท า ร้อยละ ๘๒.๐ 
สมชายพยายามแย่งของเล่นเพื่อนมาเป็นของตนเอง สมชายผิดศีลข้อสอง ร้อยละ ๘๐.๓  

 เด็กชายใหม่ชอบพอกับสมศรี เลิกเรียนจึงชวนว่าจะไปส่งบ้าน แต่พาไปที่อื่น เด็กชายใหม่
จะผิดศีลข้อสาม ร้อยละ ๙๑.๔ แต่ถ้าสัญญากับครูว่าจะสงการบ้านทุกครั้ง แล้วไม่ส่ง จะผิดศีลข้อสี่ 
ร้อยละ๙๑.๘ หรือแสดงอาการว่าป่วย จึงไม่ไปโรงเรียน ก็ผิดศีลข้อสี่ ร้อยละ ๘๕.๐ เด็กชายมโนอ้าง
ว่า ท าข้อสอบได้ทุกข้อ เพราะครูบอกให้ก่อนสอบ เพื่อนเช่ือ เด็กชายมโนก็ผิดศีลมุสา ร้อยละ ๙๐.๖ 

 การดื่มสุรา นักเรียนรู้ว่า มีโทษมากกว่าประโยชน์ ร้อยละ ๙๓.๐ ถ้าดื่มจนเมา ผิดศีล
แน่นอน ร้อยละ ๘๗.๘ คนด่ืมสุรา ซื้อดื่มทุกวัน แต่ไม่เมา เขาผิดศีลข้อห้า ร้อยละ ๘๓.๘ แต่ถ้าดื่มจน
เมา นักเรียนรู้ว่า อาจเกิดเหตุวิวาทได้ ร้อยละ ๘๘.๐ 
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 ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักศีลห้านี้ เมื่อให้คะแนนและวิเคราะห์เป็นระดับ
ความรู้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ ๘๑.๒ ของคะแนนเต็ม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก โดยศีลข้อหนึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ ๘๔.๒ รองลงมาศีลข้อห้า ร้อยละ 
๘๒.๐ ศีลข้อสาม ร้อยละ ๘๑.๗ ศีลข้อสอง ร้อยละ ๘๐.๐ และศีลข้อสี่ ร้อยละ ๗๗.๐ ตามล าดับ แต่
เมื่อแบ่งนักเรียนตามคะแนนความรู้ ปรากฏว่า ความรู้ศีลห้ารวม นักเรียนร้อยละ ๖๗.๑ มีความรู้
ระดับดีมาก โดยนักเรียนที่มีความรู้ระดับดีมาก ศีลข้อสองมีจ านวนมากสุด รองลงมาศีลข้อสาม ข้อ
หนึ่ง ศีลข้อห้า และศีลข้อสี่มีจ านวนน้อยสุดคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓, ๕๗.๘, ๕๗.๔, ๓๖.๙ และร้อยละ 
๒๙.๖ ตามล าดับ 

๔. การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  พบว่า นักเรียนร้อยละ ๙๓.๕นานๆ ครั้งไปท าบุญวัน
ส าคัญทางศาสนาและไปเวียนเทยีนวันวิสาขบูชา และไปบ าเพ็ญประโยชน์ ร้อยละ ๖๒.๒ นักเรียนร้อย
ละ ๙๘.๐ ไปท าบุญตักบาตรและท ากิจกรรมในวันเข้าพรรษา ส่วนมากนักเรียนชอบท าบุญถวาย
สังฆทาน ร้อยละ ๖๓.๕ ส่วนการท าบุญทอดกฐินระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๐.๓ และการท าบุญงาน
สงกรานต์ ร้อยละ ๓๒.๓ แต่นักเรียนชอบสวดมนต์ไหว้พระและฟังเทศน์ ร้อยละ ๖๑.๖ นักเรียนเข้า
ค่ายปฏิบัติธรรมและการนั่งสมาธิปานกลางคือ ร้อยละ ๕๑.๙, ๕๘.๓๔ ส่วนการเข้าค่ายพุทธบุตร ร้อย
ละ ๔๗.๙ และนักเรียนไม่ค่อยได้มีโอกาสบวชเณรและบวชพราหมณ์คือ ร้อยละ ๖๐.๑ ท าบุญ 
กิจกรรมศาสนา นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านและสวดมนต์ก่อนนอนระดับปานกลางคือ ร้อยละ 
๕๕.๔, ๕๐.๘ และไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิที่บ้าน ร้อยละ ๕๑.๓ แต่ชอบปล่อยสัตว์ ร้อยละ ๖๐.๑ ส่วน
การบริจาคสิ่งของให้วัดหรือให้โรงเรียนผู้รากไร้ ร้อยละ ๔๙.๐ และร่วมท าบุญประเพณีวันสารทของ
ท้องถ่ิน ร้อยละ ๔๓.๑ 
 ระดับการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน มีคะแนนระดับเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยที่วัดมากกว่าที่บ้านและที่อื่น แต่
เมื่อแบ่งคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า มีนักเรียนจ านวนร้อยละ ๒๘.๒ มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาในระดับมาก เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดร้อยละ ๒๗.๖ และเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านและที่อื่น
ร้อยละ ๒๘.๙ ดังตารางที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดกับที่บ้านและที่อื่น พบว่า 
สัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ ๐.๑ 

 ๕. การปฏิบัติตามศีลห้า  
 การปฏิบัติตามศีลห้ารายข้อ จากข้อค าถามเชิงกรณีตัวอย่าง  การปฏิบัติผิดศีลห้าที่ให้
นักเรียนตอบ พบว่า นักเรียนส่วนมากปฏิบัติตามศีลห้าทกุข้อ โดยตอบว่า ไม่ปฏิบัติเลย หรือปฏิบัติแต่
ท าเพียงนาน ๆ ครั้ง   
 ศีลข้อหนึ่ง ถามว่า นักเรียนเคยเล่นชนไก่บ้างหรือไม่ ตอบว่า ไม่เคยเลยร้อยละ ๘๒.๑ แต่
ถามว่า นักเรียนเคยตีงู ยิงนก ยิง หรือฆ่ากิ้งก่าบ้างหรือไม่ จะมีนักเรียนประมาณร้อยละ ๕๔ - ๕๖ 
ตอบว่าไม่เคยเลยมีประมาณร้อยละ ๒๘ - ๓๗ ตอบว่า เคยบ้าง นาน ๆ ครั้ง 
 ศีลข้อสอง ถามว่า นักเรียนเคยขโมยของเพื่อนบ้างหรือไม่ ตอบว่า ไม่เคยเลยร้อยละ ๖๑.๖ 
แต่ถามว่า เคยขโมยเงินพ่อแม่บ้างหรือเปล่า ตอบว่า นักเรียนร้อยละ ๕๓.๔ นานๆ ครั้ง และจะมี



๑๖๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

นักเรียนร้อยละ ๔๘.๑ ตอบว่า เคยยืมของเพื่อนแล้วไม่คืน และนักเรียนร้อยละ ๔๐.๒ ตอบว่า เคย
ลอกการบ้านเพื่อนนานๆ ครั้ง 
 ศีลข้อที่สาม ถามว่า นักเรียนเคยทะเลาะกันเพราะแย่งจีบแฟนคนเดียวกันหรือเปล่า ร้อย
ละ ๗๗.๒ ตอบว่า ไม่เคยเลย แต่ถามว่า นักเรียนเคยท าร้ายจิตใจเพื่อนบ้างหรือเปล่า ตอบว่า ร้อยละ 
๕๔.๗ บอกว่า นานๆ ครั้ง 
 ศีลข้อที่สี่ นักเรียนร้อยละ ๕๓.๔ ไม่เคยยุยงให้เพื่อนทะเลาะกันเลย แต่ถามว่า นักเรียนเคย
พูดโกหกเพื่อน โกหกคนอื่น และพูดโกหกพ่อแม่บ้างหรือเปล่า ค าตอบมีความใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 
๖๒.๙, ๖๓.๐ และร้อยละ ๖๘.๕ นานๆ ครั้ง 

 ศีลข้อที่ห้า ถามว่า นักเรียนเคยเสพสิ่งเสพติดบ้างหรือเปล่า ตอบว่า ไม่เคยเลยร้อย ๘๘.๖ 
และถามว่า นักเรียนเคยมีความมีความประมาท ขาดสติ เคยสูบบุหรี่ เคยเล่นการพนัน และเคยดื่ม
สุราบ้างหรือเปล่า ตอบว่า ไม่เคยเลย ร้อยละ ๗๙.๘, ๗๓.๐, ๕๖.๓, ๕๕.๘ ตามล าดับ 
 เมื่อให้คะแนนแบ่งคะแนนเป็นระดับการปฏิบัติตามศีลห้า นักเรียนโดยรวมมีการปฏิบัติตาม
ศีลห้าเฉลี่ยในระดับค่อนข้างมาก ได้คะแนนเฉลี่ยเกือบร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม ร้อยละ ๗๖.๕ 
นักเรียนปฏิบัติตามศีลข้อห้าสูงสุด ร้อยละ ๘๗.๕ รองลงมาคือศีลข้อหนึ่ง ร้อยละ ๗๙.๑ ศีลข้อสาม 
ร้อยละ ๗๘.๕ ศีลข้อสอง ร้อยละ ๖๘.๗ และปฏิบัติตามศีลข้อสี่น้อยสุด ร้อยละ ๖๖.๔ ดังตารางที่ ๓ 
เมื่อวิเคราะห์เป็นจ านวนนักเรียน พบว่า มีนักเรียนร้อยละ ๔๘.๔ ปฏิบัติตามศีลห้าในระดับมาก โดย
ปฏิบัติตามศีลข้อห้าสูงสุดร้อยละ ๘๑.๗ รองลงมาศีลข้อสาม ศีลข้อหนึ่ง ส่วนศีลข้อสอง และศีลข้อสี่ 
มีนักเรียนจ านวนร้อยละ ๒๘.๒ และร้อยละ ๑๕.๑ ที่มีการปฏิบัติตามในระดับมาก 

 ๖. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้า 
 ๖.๑ ระดับช้ันปีที่ศึกษา พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
นักเรียนม. ๓ ทั้งห้าข้อและโดยรวม แต่มีการปฏิบัติตามมากกว่าเฉพาะศีลข้อสอง ข้อสาม ข้อห้า และ
ศีลห้าโดยรวม เท่านั้น ส่วนศีลข้อหนึ่งกับข้อสี่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงว่า ระดับช้ันปีที่ศึกษาเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าโดยรวม และศีลข้อสอง ข้อสาม และศีลข้อห้า ส่วนศีลข้อหนึ่งกับ
ข้อสี่ยังไม่พบว่ามีผล 

 ๖.๒ เพศของนักเรียน พบว่า นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติตามศีลห้า ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ของนักเรียนชายทุกข้อ และโดยรวม แต่สูงกว่าจริงในทางสถิติเฉพาะศีลข้อหนึ่ง ข้อสอง ข้อสี่  ข้อห้า 
และศีลห้าโดยรวม ส่วนข้อสามไม่สูงกว่าจริง แสดงว่า เพศของนักเรียนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติ
ตามศีลห้าทุกข้อ เว้นเพียงศีลข้อสามยังไม่พบว่า มีผลท าให้นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีการปฏิบัติ
ตามศีลข้อนี้แตกต่างกัน 
 ๖.๓ อายุของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกันมีการปฏิบัติตามศีลห้า ได้คะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกันเฉพาะศีลข้อสอง ข้อสามและศีลข้อห้า เท่านั้น นอกนั้นไม่แตกต่างกัน แสดงว่า อายุของ
นักเรียนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าเฉพาะศีลข้อสอง ข้อสามและศีลข้อห้าเท่า นั้น 
นอกนั้นไม่มีผล 

 ๖.๔ สถานภาพสมรสของบิดามารดา พบว่า นักเรียนที่บิดามารดามีสถานภาพสมรสต่างกัน 
มีการปฏิบัติตามศีลห้า ได้คะแนนเฉลี่ยต่างกันทุกข้อ และศีลห้ารวม แต่ต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
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ทั้งหมด แสดงว่า สถานภาพสมรสของบิดามารดาของนักเรยีนเป็นปจัจยัที่ไม่มผีลต่อการปฏิบัติตามศีล
ห้า 

 ๖.๕ การยังมีชีวิตของบิดามารดา พบว่า นักเรียนที่บิดามารดายังมีชีวิต กับที่บิดาหรือ
มารดาถึงแก่กรรมแล้วมีการปฏิบัติตามศีลห้า ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากันเล็กน้อยในทุกข้อ และศีลห้า
รวม ซึ่งต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งหมด แสดงว่า การยังมีชีวิตอยู่ของบิดามารดา และบิดา
มารดาถึงแก่กรรมของนักเรียนไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าทุกข้อ และศีลห้ารวม 

 ๖.๖ การพักอาศัยกับบิดามารดา พบว่า นักเรียนที่พักอาศัยกับบิดามารดาและกับปู่ย่า ตา
ยายหรือญาติมีการปฏิบัติตามศีลห้า ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากันเล็กน้อยในทุกข้อ และศีลห้ารวม แต่
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งหมด แสดงว่า การพักอาศัยกับบิดามารดาหรือกับปู่ย่า ตายาย 
หรือญาติของนักเรียนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าทุกข้อ และศีลห้ารวม 

 ๖.๗ อาชีพของบิดามารดา พบว่า นักเรียนที่บิดามารดามีอาชีพต่างกันมีการปฏิบัติตามศีล
ห้า ได้คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันทุกข้อและโดยรวม แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ เว้นศีลข้อหนึ่ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่า อาชีพของบิดามารดาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามศีลข้อ
หนึ่งของนักเรียนเท่านั้น ส่วนศีลข้ออื่นและศีลห้าราม อาชีพของบิดามารดาเป็นปัจจัยที่ไม่มีผล 

 ๖.๘ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักศีลห้า พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในศีลห้า
ของนักเรียนสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามศีลห้า โดยความรู้ ความเข้าใจในศีลข้อหนึ่ง และศีลห้า
รวมสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติตามศีลห้าทุกข้อและศีลห้ารวม แสดงว่า ความรู้ ความเข้าใจศีลข้อ
หนึ่งและศีลห้ารวมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้าทุกข้อ และศีลห้ารวม ส่วนความรู้ ความ
เข้าใจศีลข้อสาม สี่ และข้อห้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามศีลห้ารวม นอกนั้น ยังสรุปไม่ได้แน่ 

 ๖.๙ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การเข้าร่วมที่วัด และรวม สัมพันธ์เชิงลบกับการ
ปฏิบัติตามศีลห้าข้อหนึ่ง ข้อสาม และศีลห้ารวม 

 

๕. อภิปรายผล 
การศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ 

ในจังหวัดสุรินทร์ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบค าตอบตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง
เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน พบว่าการปฏิบัติตามหลัก
ศีลทั้ง ๕ ของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาข้อโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับปาน
กลาง เพราะนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้น โดยทั่วไปแล้ว การด ารงชีพหรือ
วิถีชีวิตของเด็กส่วนมากก็อยู่กับธรรมชาติมีป่าเขาล าเนาไพรหรอืช่วยพ่อแม่ท านา อยู่ในไร่นา ส่วนมาก
ก็จะมีการหาเลี้ยงชีพ เช่น ไปลงแม่น้ าหรือล าห้วยก็จะหาปลามากิน อยู่ในที่นาก็หากบหรือปู่ปลามา
กิน หรือเข้าไปในป่าก็จะได้กระรอกกระแต นก กิ้งก่า หรือสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น นี้เป็นวิถีชีวิตของเด็ก
ชาวอีสานโดยทั่วไป แต่ระดับการปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าของนักเรียนโดยรวมแล้ว เฉลี่ยในระดับ
ค่อนข้างมาก ร้อยละ ๗๖.๕ โดยนักเรียนได้ปฏิบัติตามศีลข้อห้าสูงสุด ร้อยละ ๘๗.๕ รองลงมาปฏิบัติ
ตามศีลข้อหนึ่ง ร้อยละ ๗๙.๑ และปฏิบัติตามศีลข้ออื่น ๆ ลดน้อยรองลงไป ดังนั้นศีลข้อห้าคือสุรา
เมรัย สิ่งของมึนเมา สิ่งเสพติดให้โทษนั้นนักเรียนยังให้การปฏิบัติอยู่ไม่ควรเข้าไปข้องแวะกับสิ่งเหล่าน้ี 



๑๗๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่สอง เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศีล ๕ ของนักเรียนพบว่า 
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
นั้น มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ระดับดีมาก ซึ่ งพบว่านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจะมีจิตใจอ่อนโยนกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา แต่โดยพื้นฐานของเด็กนักเรียนทั่วไป
แล้วยังมีความเมตตาที่จะช่วยเหลือ ดูแล สิ่งที่เห็นตามที่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ โดยเฉพาะข้อปาณาติบาตเรื่องฆ่าสัตว์นั้น นักเรียนร้อยละ ๘๕ การฆ่าสัตว์ตัด
ชีวิตน้ันเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ควรท า ควรให้ความเมตตา ให้ความรัก ให้การช่วยเหลือดูแล ถ้ามีเพื่อนท าลง
ไปจะช่วยห้ามไม่ให้ท าสิ่งเหล่าน้ี โดยเฉพาะศีลข้อ ๕ ทั้งนักเรียนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ ๙๓ % รู้ว่าการดื่มสุรามีโทษมากกว่าประโยชน์ เพราะรู้ว่าการดื่มสุราผิดศีลแน่นอน และ
ความรู้ความเข้าใจในศีลข้อ ๓ (กาเมสุมิจฉา) นั้น นักเรียนระดับประถมศึกษาเห็นว่า ถ้าท าผิดศีลข้อนี้
เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรท า หรืออาจจะยังไม่ถึงวัยที่จะท า ซึ่งนักเรียนเกือบร้อยละ ๙๑  ไม่ควรท าผิดศีล
ข้อนี้ไม่ดี โดยสรุปแล้ว ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามศีลทั้ง ๕ ข้อนั้น 
นักเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเห็นว่า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติศีลทั้ง ๕ 
ข้ออย่างดีและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของตนได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ข้อที่สาม เพื่อศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน
พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งที่วัดหรือที่บ้านนั้น ส่วนมากนักเรียนไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร สืบเนื่องจากกิจกรรมในวัดส่วนมากจะเป็นการปฏิบัติตามประเพณี หรือปฏิบัติ
ตามวันส าคัญทางศาสนา ส่วนมากจะเป็นประเพณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่ไปร่วม นาน ๆ ครั้งจะมี
กิจกรรมที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมที่วัดจัดข้ึนหรือโรงเรียนจัดข้ึนส่วนน้อยในแต่ละปี แต่
ส่วนมากนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดมากกว่าที่บ้าน ส่วนมากนักเรียนชอบท าบุญถวายสังฆทานที่
วัด ร้อยละ ๖๓.๕ %  

ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่สี่ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ คือ ในระดับช้ันปี เพศ 
อายุ อาชีพ ความรู้ การเข้ารวมกิจกรรม มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักศีลห้า แต่การมีชีวิตอยู่ของบิดา 
มารดาของนักเรียนนั้นจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากันเล็กน้อยในทุกข้อ แสดงว่า นักเรี ยนที่มีพ่อแม่อยู่
ด้วยจะมีความอบอุ่นมีครอบครัวให้ความดูแลตลอด แต่เด็กนักเรียนที่พ่อแม่เสียชีวิตหรือพ่อแม่หย่า
ร้างกันหรือพ่อแม่ไม่อยู่ให้เด็กอยู่กับปู่ย่าตายายก็มีผลกับเด็กนักเรียนบ้าง เด็กอาจจะขาดความอบอุ่น
หรือการดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร จึงท าให้การปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ข้อมีข้อที่แตกต่างกันเล็กน้อย 
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วัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรมในองค์การยคุดิจิทลั 
Organization Culture Morality in Digital Age 

 ประพันธ์ คชแก้ว 
ณัชชา อมราภรณ์ 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรมในองค์การยุคดิจิทัล” เป็นบทความทาง
วิชาการที่มุ่งศึกษาแนวทางการด าเนินงานขององค์การทีม่ีวัฒนธรรมเน้นจริยธรรมในองค์การยุคดิจิทลั 
มาเป็นกรอบในการพัฒนา ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยวิเคราะห์ออกมาเป็นความเรียง  
 ผลการศึกษา พบว่าองค์การยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานเพื่อให้องค์การสามารถแข่งขันในโลกการค้าไร้พรมแดนได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ความสามารถของ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้องค์การได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การดิจิทัล ผู้น าจึง
จ าเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ และความเช่ือมั่นให้กับพนักงานเพื่อให้องค์การ
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา วัฒนธรรมองค์การที่เน้นจริยธรรมจึงเป็นส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมการเป็นองค์การดิจิทัล ที่ต้องมีการด าเนินงานภายใต้บรรษัทภิบาล มีความเป็น
ธรรมต่อลูกค้า และสังคมโดยรวม เพื่อที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์การ และพฤติกรรม
ของพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, จริยธรรม, องค์การในยุคดิจิทัล  

Abstract 
 “Organization Culture Morality in Digital Age” aimed to study the guidelines 
on organization procedures in terms of organization culture morality in digital age as 
the developing framework. The documents were used to conduct and the research 
analysis was descriptive research. 
 It was found that today’s organization in digital age aimed to increase working 
efficiency to complete with the others in globalization. Therefore, the capability of 
technology was supported to develop the organization in digital age. The leader, as a 
result, should have the communication skill in providing inspiration and trust for the 
employees in order to appropriately respond to the changing all the time. The 
Organization culture which focused on morality was apparently significant to 
promote the organization in digital age. The Organization should perform under the 
organization governance which should be equitable for customers as well as the 
society to lead to the efficiency of the organization and em loyees’ moral behavior  
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๑. บทน า  
 วัฒนธรรมองค์การ ถือเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน
และขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ รวมถึงค่านิยม วัฒนธรรม ของคนในองค์การที่อยู่
ร่วมกันในองค์การ โดยผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในก าร
ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการจริยธรรมองค์การถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์การ
ก้าวหน้า เนื่องจากหากองค์การใดด าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความ
ซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยความเป็นธรรม  จะส่งผลให้องค์การได้รับความเช่ือถือจากสังคม ดังนั้นองค์การทุกประเภทจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์การอย่างถูกวิธีเพื่อ
ภาพพจน์ที่ดี อันน ามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศและความส าเร็จตามเป้าหมายในระยะยาวขององค์การ 
 การขับเคลื่อนองค์การในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา 
บุคลากรทั้งยุคเก่าและยุคใหม่จึงต้องท างานร่วมกัน วัฒนธรรมการท างานจึงต้องอาศัยความรู้
ความสามารถของบุคลากรทั้งสองยุคท างานร่วมกัน เพื่อสามารถขับเคลื่อนบุคลากรยุคเก่ากับยุคใหม่
ให้ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสิ่งส าคัญของผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการบริหารบุคลากรในยุคดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับ
การใช้เทคโนโลยี มีวิธีคิด และทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากบุคลากรยุคเก่า รวมไปถึง
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ วัฒนธรรมองค์การจึงถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องไปกับ
โครงสร้างองค์การในยุคดิจิทัล และบุคลากรที่มักจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเสมอ  เหตุที่ต้องให้
ความส าคัญกับการพิจารณาปรบัเปลีย่นวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
ขององค์การนั้น เป็นเพราะวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลอย่างสูงยิ่งต่อพฤติกรรมของพนักงานใน
องค์การ ซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ( Strategy 
Implementation) ตามไปด้วย ในองค์การที่ชาญฉลาด จึงมุ่งเน้นการปรับวัฒนธรรมองค์การให้
ส่งเสริมสนับสนุนต่อความส าเร็จขององค์การโดยเน้นการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม  และส่งเสริมให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การด้วยใจ การด าเนินงานในองค์การที่มีวัฒนธรรมเน้นจริยธรรมนั้น      
จึงหมายถึงการด าเนินงานที่มีบรรษัทภิบาลโดยใช้แนวทางจริยธรรมตามหลักศาสนามามาบริหาร
องค์การในยุคดิจิทัล ท าให้บุคลากรท างานอย่างให้ความเป็นธรรมต่อลูกค้ามากที่สุดอีกทั้งยังต้อง
ส่งเสริมสงัคม และชุมชนโดยรวม เน้นความพอเพียงพอดี และให้ความส าคัญกับวิธีการหรือการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมด้วยโดยมิได้เน้นหวังแต่ผลลัพธ์อย่างเดียว ดังนั้นองค์การจึงต้องบริหารวัฒนธรรม
องค์การเชิงจริยธรรมในยุคดิจิทัลโดยใช้ศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการที่ยั่งยืนเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารองค์การยุคดิจิทัลด้วยการไม่เบียดเบียน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความ
เมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน 
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๒. แนวความคิดของวัฒนธรรมองค์การ 
 ๒.๑ ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

Jeffery Smith ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การหมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ
เสี่ยง ความร่วมมือ การควบคุม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบการสื่อสาร ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนคือ
การให้ความสนใจคนกับงาน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม๑  
 Gunnar Björnsson&Kendy Hess ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การหมายถึง พฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันท าให้เกิดค่านิยมร่วมกัน จึงส่งผลต่อแนวทาง
ปฏิบัติ ความเข้าใจร่วมกัน๒  
 จึงสามารถสรุปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การคือกระบวรการอบรมให้สมาชิกขององค์การเกิดความ
เคยชินด้วยการสร้างค่านิยมในเชิงบวกเพื่อส่งผลต่อความพึงพอใจ และปฏิบัติร่วมกันในลักษณะ
เดียวกันทั้งองค์การโดยมีผู้บริหารเป็นผู้น าองค์การ 
 ๒.๒ วัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสทิธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วยปัจจัยหลายรูปแบบ  
ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอันส่งเสริมให้องค์การบรรลุเป้าหมายประกอบด้วย๓  

๑) ความผูกพันของสมาชิกในองค์การ (Involvement) เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมใหส้มาชิกทกุ
คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การร่วมมือร่วมใจที่ท าให้องค์การผ่านพ้นปัญหาที่เป็นอุปสรรคและ
ประสบความส าเร็จ 

๒) มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (Adaptability) เป็นการปรับตัวของสมาชิกใน
องค์การในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

๓) มีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ (Consistency) การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกขององค์การที่
ผู้น าได้ท าการวางแผนใน บทบาท หน้าที่ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้สมาชิกได้ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน ท าให้การประสานเป็นไปตามความคาดหมายที่ได้วางไว้ 

๔) ภารกิจและวิสัยทัศน์ (mission and vision) การสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมายของ
องค์การโดยผู้น าเพื่อให้สมาชิกทุกคนด าเนินตามเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การจะสนองตอบภารกิจ 
วิสัยทัศน์ ตามกรอบและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 จึงสามารถสรุปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ประกอบด้วย  ๔ ประการ
ดังกล่าวพบว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการบรรลุประสิทธิผลตามที่องค์การก าหนดเป้าหมายไว้ 
วัฒนธรรมองค์การจึงมคีวามส าคัญทีจ่ะต้องสนับสนุนให้เข้มแข็งเพื่อความส าเรจ็ขององค์การ ผู้บรหิาร
                                                   

๑ Jeffery, S. (2011). A Political Account of Corporate Moral Responsibility. Ethical 
Theory and Moral Practice,14(2),223 - 246. 

๒ Gunnar, B. &Kendy, H. (2017). Corporate Crocodile Tears? On the Reactive Attitudes 
of  Corporate Agents. Philosophy and Phenomenological Research,94(2), 273–298. 

๓ Nick, L.H. (2010). The Problem with a Narrow - Minded Interpretation of CSR: Why 
CSR has Nothing to Do with Philanthropy. Journal of Applied Ethics,1(1),79. 
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ควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การ โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่ ว่ามี
ความเหมาะสมต่อคุณค่าองค์การหรือไม่  เพื่อจะได้สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นไปในแนวทางที่
ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

๓. วัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรม 
 ๓.๑ ความหมายของวัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรม 
 Du Gay, P. กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรม หมายถึง แนวทางในการพัฒนาให้
บุคลากร โดยการน าหลักความประพฤติดีมาใช้สร้างความถูกต้อง ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้
พนักงานพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่ยึดหลักพระพุทธศาสนา ท าให้มีความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ใน
งาน มีความอดทนต่อความยากล าบาก ยึดถือระเบียบวินัย มีการบริหารจัดการที่ดีที่ไม่เพียงแต่ให้
ความส าคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความส าคัญกับการด ารงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง๔  
 Nielsen, R. P. กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรม หมายถึง การกระจายสิทธิและ
หน้าที่ของงานให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้หมายถึงเกณฑ์บังคับทั่ว ๆ ไป แต่เป็นเกณฑ์ที่มี
ความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับได้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติ๕    
 จึงสามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรม คือวัฒนธรรมที่พนักงานถือปฏิบัติกัน
มาโดยยึดหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการท างาน ถือความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ในงาน มีความ
อดทนต่อความยากล าบาก และยึดถือระเบียบวินัย ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวจะสื่อให้บุคคลภายนอกเห็น
ถึงคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การด้วย 
 ๓.๒ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์การ 
 ในการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์การนั้น จะต้องมีกระบวนการ ข้ันตอน และ
แนวทางที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมกับระบบการบริการทรัพยากรบุคคลเพื่อปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

๑) ผู้บริหารขององค์การ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสนับสนุน และเป็น
แรงผลักดัน ในการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรม 

๒) ผู้น าต้องมีการแสดงออกในลักษณะ Walk to talk แสดงออกในเชิงพฤติกรรม เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการผลักดัน และส่งเสริมให้ทีมงานเกิดการปฏิบัติตาม 

๓) มีการสื่อสาร (Communicate) โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง และ
เหมาะสมกับบริบท เช่น การจัดกิจกรรม การอบรมสัมมนา เป็นต้น ตลอดจนมีการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง ให้บุคลากรรับทราบ และปฏิบัติได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๔) ควรก าหนดให้ค่านิยม หรือ วัฒนธรรมองค์การ ถูกน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวัด และให้ผลตอบแทน ความดี ความชอบได้อย่างเหมาะสม เป็นการ
ส่งสัญญาณให้บุคลากรรับทราบถึงลักษณะพฤติกรรมพึงประสงค์ที่องค์การต้องการ 

                                                   
๔ Du, G. P. (2000). In praise of bureaucracy: Weber-organization-ethics. NY : Sage. 
๕ Nielsen, R. P. (1993). Woolman's" I am we" triple-loop action-learning: Origin and 

application in organization ethics. The Journal of Applied Behavioral Science, 29(1), 117-138. 
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๔. องค์การยุคดิจิทัล  
 องค์การยุคดิจิทัลนั้นมาจากการเปลี่ยนผ่านทางสังคมในยุคข้อมูลข่าวสาร และก าลังเคลื่อน
ไปสู่ยุคสังคมแห่งความรู้ ซึ่งมนุษย์ยุคนี้จะใช้ความคิดในการปฏิวัติสังคม และประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนข้อมลู ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพขององค์การ การ
ที่องค์การจะประสบความส าเร็จในยุคดิจิทัลจะต้องมีลักษณะ๖ ดังนี้  

๑) เป็นองค์การแห่งเทคโนโลยี คือ องค์การที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารงานและปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถริเริ่มน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในองค์การ เช่น การ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งในส านักงาน การสื่อสารแบบไร้สายบนเครือข่ายความเร็วสูง หรือการ
น าระบบ big data และคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ รวมไปถึงการใช้ AI และ หุ่นยนต์ ปฏิบัติงานแทน
มนุษย์ เป็นต้น 

๒) เป็นองค์การในการจัดการข้อมูล ซึ่งองค์การจ าเป็นต้องมีศักยภาพในการจัดการข้อมูล 
เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก และระบุข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก สามารถพยากรณ์ 
หรือสร้างแบบจ าลอง เพื่อพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ หรือสามารถออกแบบ
เลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการจัดท าแบบจ าลองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 

๓) เป็นองค์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นระบบขององค์การไว้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ซึ่ง
นวัตกรรมในที่นี้ ควรเป็นไปตาม “โมเดลนวัตกรรม 3 I”  ได้แก่ 

นวัตกรรมความคิด (ideation innovation) เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม ในการต่อยอดสู่
นวัตกรรมที่จะน าไปปฏิบัติ 

นวัตกรรมสิ่งปฏิบัติ (implementation innovation) เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องหรือมองเห็น
ได้ เป็นรูปธรรม หรือ ถูกน าไปปฏิบัติ เช่น สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สังคม การบริหารจัดการ การ
จัดระบบการอยู่ร่วมกัน โดยอาจอยู่ในรูปกระบวนการ วิธีการ มาตรการ ผลิตภัณฑ์ หรือผลงาน 

นวัตกรรมผลกระทบ (impact innovation) เป็นนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีงามให้
เกิดข้ึน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์การ ระดับชุมชน ระดับสังคม
ประเทศชาติเช่น การสนับสนุนจากผู้น าให้พนักงานกล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม่ การประสานความร่วมมือ 
ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูล การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การประเมินผลงาน
ด้านนวัตกรรมที่ได้ลงทุนไป การให้รางวัลจูงใจกับบุคลากร โดยเฉพาะการยกย่องให้เกียรติ รวมทั้ง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เช่น สตาร์บัคจัดทริปไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ทั่วโลก เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของแต่ละเช้ือชาติ เป็นต้น 

๔) เป็นองค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
องค์การจึงต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง แนวทางการสร้างองค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การสร้าง
ระบบจัดการความรู้ในองค์การ เพื่อให้มีการรวบรวม สะสม จัดระบบ แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็น

                                                   
๖ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. สยามอารยะ แมนนิเฟสโต. กรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการ

พัฒนา.๒๕๖๑ 



๑๗๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

การเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้าถึงแหล่งความรู้ขององค์การ องค์การควรมีการจัดการฝึกอบรมและจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น สร้างวัฒนธรรม
ที่ส่งเสริมให้คนน าข้อผิดพลาดของตนเองมาแบ่งปัน หรือออกแบบให้ส านักงานเป็นแหล่งเรียนรู้ การ
ประเมินผลบุคลากร จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 

๕) เป็นองค์การพลวัตร คือ องค์การที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้เร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้นวงจรชีวิตของสินค้าและบริการจะสั้นลง ลูกค้าต้องการการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซึ่งลักษณะองค์การพลวัตร จะมี
โครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้างแนวราบ (Horizontal structure) เป็นโครงสร้างเพื่อลดข้ันตอนการบังคับบัญชา 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน จากการสั่งการและควบคุมเปลี่ยนเป็นใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
(mutual trust based) เป็นหลัก เน้นการกระจายอ านาจ มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวคือการ
ให้พนักงานปกครองกันเอง 

โครงสร้างเฉพาะกิจ (Adhocracy) เป็นการรวมตัวของผู้เช่ียวชาญและมีความรู้มารวมกัน    
แล้วท างานเป็นทีมในส่วนที่ตนเองถนัด เพื่อท างานแบบภารกิจช่ัวคราวหรือจัดท าโครงการให้ส าเร็จ 
ไม่เน้นการท างานแบบสายการบังคับบัญชาเป็นล าดับช้ันหรือการท างานแบบเป็นทางการ เป็น
โครงสร้างไม่ถาวร ข้ึนอยู่กับอายุโครงการมีความยืดหยุ่นในบริบทกาละและเทศะ (Time and space 
flexibility) เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมต่อสถานที่ท างาน บ้าน พื้นที่ทาง
สังคมและสมาร์ทโฟนของแต่ละบุคคล ท าให้การท างานมีความยืดหยุ่น ทั้งด้านเวลาการท างาน 
รูปแบบการท างาน สถานที่ท างาน จึงสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรท างานได้จากทุกที่โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Work force mobility) 

๖) เป็นองค์การเครือข่าย เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การหลายแห่งในรูปแบบต่างๆ โดย
เช่ือมโยงกิจกรรมหรืองานที่แต่ละองค์การต้องการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินการ ค้นหา
ทรัพยากรใหม่ๆ จากทั่วโลก เกิดการคิดสร้างสรรค์มากข้ึน และมุ่งเน้นด าเนินกิจกรรมบนฐาน
สมรรถนะที่เป็นจุดแกร่งของแต่ละองค์การ ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความคล่องตัวสูง มากกว่าการท าตามล าพัง 
 สามารถสรุปได้ว่าลักษณะขององค์การยุคดิจิทัลจะต้องมีความยืดหยุ่น พนักงานสามารถ
ท างานได้ทุกที่ และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้น าในองค์การจะต้องมีภาวะ
ผู้น าที่พึงประสงค์จึงจะสามารถน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายที่องค์การวางไว้ได ้
 
๕. การบริหารจัดการองค์การโดยน าจริยธรรมตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนามาเสริมสร้าง
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรมในยุคดิจิทัล 
 หลักการบริหารทีท่ าให้เกิดวัฒนธรรมองค์การเชิงจริยธรรมในยุคดิจิทัลนั้น  เป็นการบริหารที่
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ร่วมกับการบริหารยุคปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมาก ซึ่งหลักธรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้บริหารองค์การที่ดี เป็น
แบบอย่างที่น่าเลื่อมใสศรัทธา  สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ และ
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ทุ่มเทท างานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ  พอจะหยิบยกมาได้มี พรหมวิหาร ๔ สาราณีย
ธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ อิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ดังนี ้

๑) พรหมวิหาร ๔  
ในการท างานร่วมกันในองค์การ ฐานความคิด และจิตใจที่ดี ทัศนะที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม  เพราะความคิดและจิตใจมีผลต่อค าพูดและการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งต้องมีพรหมวิหารธรรม  ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา   

พรหมวิหาร เป็นคุณธรรมส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ  โดยให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ดังนี้  ข้ันแรก
ให้ปฏิบัติด้วยจิตคิดเกื้อกูลคือ เมตตา  ต่อจากนั้นเมื่อได้เห็นหรือได้ยินว่าเขามีความทุกข์ เดือดร้อน  
ก็ช่วยบ าบัดทุกข์ให้ คือ  กรุณา  ซึ่งมีอาการช่วยบ าบัดทุกข์  จากนั้นเมื่อเห็นเขาสุขไม่ทุกข์  ก็พลอย
ยินดี คือ มุทิตา  ซึ่งมีอาการยินดี  และเมื่อไม่มีกิจที่ควรจะท าต่อไป ก็อุเบกขา  คือดูอยู่เฉยๆ   

๒) สาราณียธรรม ๖ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคีให้

เกิดข้ึนในหมู่คณะในสังคม จัดอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าสาราณียธรรม  หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ความระลึกถึงกัน มี ๖ ข้อ ได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคิตา   
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา  

สาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่ท าให้เกิดความเคารพกัน เป็นไปเพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
กัน เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกัน อันน าไปสู่ความสามัคคีปรองดองในการท างาน สังคมหรือ
ประเทศชาติเมื่อยึดหลัก  สาราณียธรรม คือ หลักธรรมแห่งความรัก และความสามัคคีปรองดอง 
คิดถึงส่วนดีของกันและกัน การแสดงออกทางกายด้วยการไม่เบียดเบียนสร้างความทุกข์ให้คนอื่น เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา และเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมไม่เลือก
ปฏิบัต ิจะท าให้บุคลากรและประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและหวงแหนร่วมกันปกป้องพิทักษ์ 
คุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัดและ เท่าเทียม
กันภายใต้กฎหมาย และ ปรับความเห็นให้เสมอกัน โดยไม่ยึดความเห็นส่วนตนเป็นหลัก ใจกว้างรบัฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อการขับเคลื่อน ประเทศชาติหรือองค์การทางสังคม 

๓) สปัปุริสธรรม ๗ 
สัปปุริสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้ในสัปปุริสสูตร อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

เชิงพุทธศาสตร์เพียง หลักธรรมหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาว่า หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์  ได้
บรรจุหลักการทีส่รา้งความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน 
และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการ
อยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการ มี ๗ ประการ ได้แก่  
ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา มัตตัญญุตา กาลัญญุตา ปริสัญญุตา และปุคคลัญญุตา  
 จากสาระของสัปปุริสธรรมข้างต้น จะเห็นว่า พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ์ของการ
บริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ใน
สังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล 
รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส าหรับในส่วน
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ของ หลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหาก าไร และการแข่งขันให้องค์การ
บรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต่หากผู้บริหารจะน าหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามา
ประกอบ หรือ บูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติ
ของการบริหารงาน ที่ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกบั
องค์การอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและ
มั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค์การของตนอย่างมีระบบ โดยที่
ยังมีคุณธรรมจริยธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด้วยอีกศาสตร์หนึ่งด้วย 

๔) อิทธิบาท ๔ 
 อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธ์ิ หรือ ความส าเร็จ) หรือ ธรรมเป็นเหตุให้

ประสบความส าเรจ็ หรือแปลง่าย ๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ 
(ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่ายตามล าดับ
ว่า มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน และหลักอิทธิบาทนั้น พระพุทธเจ้าตรัส
พัวพันไว้กับเรื่องสมาธิเพราะอิทธิบาทเป็นข้อปฏิบัติที่ท าให้เกิดสมาธิ และน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็น
จุดหมายของสมาธิ หลักอิทธิบาทเพื่อน าเสนอแนวทางในการน าไปพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จ  
 การที่จะเป็นผู้น าที่ดีที่สามารถขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จนั้น ต้องเริ่มที่ตนเอง
เสียก่อน  หลักอิทธิบาทนี้ น่าจะหมายถึง “พลัง”  ของผู้น า  เป็นแรงขับเคลื่อนอยู่ภายในตนเองของ
ผู้น า  อาจจะเป็นความมุ่งมั่น หรือแรงปรารถนาอย่างแรงกล้า ปรัชญาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจนพัฒนาเป็น
อุดมการณ์ แล้วกลายเป็นนิสัยของผู้น าที่ต้องการท างานให้บรรลุเป้าหมาย คือ  ท างานให้ผลการ
ด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จนั่นเอง    

๕) สังคหวัตถุ ๔ 
หลักสังคหวัตถุ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ ชนไว้ในสามัคคี หลักการ

สงเคราะห์ ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา    
 สังคหวัตถุ ๔ คือ การปฏิบัติของผู้น า  ที่ใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความผูกพัน  
ความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างผู้บริหารองค์การกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็น
ทีมเดียวกัน  มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

๖. บทสรุป 
 การสร้างแนวทางการด าเนินงานขององค์การที่มีวัฒนธรรมที่เน้นจริยธรรมในองค์การยุค
ดิจิทัลเป็นการเช่ือมโยงการบริหารจัดการองค์การโดยน าจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนามาใช้ เพื่อให้
พนักงานท างานได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อพนักงานน าจริยธรรมมาใช้ในการ
ท างานจะก่อให้เกิดผลดีทั้งตัวพนักงานเอง และภาพลักษณ์ขององค์การในระยะยาว ซึ่งจริยธรรมคือ
ที่มาของเครดิตทางการค้าทั้งด้านการลงทุนและการตลาด ท าให้พนักงานภาคภูมิใจที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การดังนั้นหากองค์การในยุคดิจิทัลขาดจริยธรรมทางธุรกิจจะท าให้
เศรษฐกิจและสังคมไม่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายในการท าธุรกิจไม่ใช่เพื่อแสวงหาก าไร
สูงสุด แต่ต้องเป็นการแสวงหาก าไรอย่างยั่งยืน ดังนั้นหากการด าเนินงานขององค์การด้วยความ
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ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เช่ือถือได้ การรักษาค าพูด จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและกอ่ให้เกิดผล
ก าไรในที่สุด ซึ่งค่านิยมเชิงจริยธรรมเหล่าน้ี เกี่ยวพันกับกิจกรรมและกระบวนการในทุกวงการธุรกิจ 
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อะไรนะ ประชาธิปไตย? 
What democracy? 

สุทน  ทองเล็ก 

บทคัดย่อ 
 อะไรนะ ประชาธิปไตยของประเทศไทย เป็นเสมือนดาบสองคมในทางการเมือง ซึ่งคนไทยยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาธิปไตย บทเรียนและหรอืประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา 
พรรคการเมืองและนักการเมืองต้องตระหนักและเรียนรู้ให้ชัดเจนและถ่องแท้ เพื่อสร้างที่พึ่งให้
สังคมไทยอย่างยั่งยืน  
ค าส าคัญ:  ประชาธิปไตย, พรรคการเมือง, นักการเมือง  

Abstract 
 What? Democracy of Thailand. Is like a double-edged sword in politics. Which 
Thai people still lack knowledge and understanding of democracy. Lessons and/or 
past political experiences. Political parties and politicians must realize and learn 
clearly and clearly. To create a refuge for sustainable Thai society. 
Keywords:  Democracy, Political parties, Politicians  
 
๑. บทน า 

ระบอบประชาธิปไตยในตะวันตกเริ่มต้นที่ประเทศกรีก ค าว่า “Democracy” มาจากค ากรีก 
ว่า “δημοκρατία” ค านี้ เป็นค าสมาสของค า ว่า “δήμος” แปลว่า “ประชาชน” กับ 
“κράτος”  ซึ่งแปลว่า “การปกครอง” ซึ่งหมายถึงการปกครองโดยประชาชน ซึ่งเริ่มในประเทศ
กรีกเมื่อราวศตวรรษที่ ๕ – ๖ ด้วยเหตุที่กรีกเอเธนส์เป็นศูนย์กลางทางปัญญา โดยมีโสเครติส 
(Socrates) เพลโต (Plato) และอาริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งถือกันว่าเป็นตรีโยนกมหาบุรุษ (The 
great trio of ancient Greeks) เป็นการวางรากฐานแห่งวัฒนธรรมตะวันตก๑  

ส าหรับในภาษาไทยค าว่า “ประชาธิปไตย” นั้น ผู้ริเริ่มใช้เป็นคนแรก คือ กรมหมื่นนราธิป
พงศ์ประพันธ์ ถึงแม้ประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนในประเทศกรกีก็จริง แต่ก็มิได้แปลว่าประชาธิปไตยเวลาน้ี
รับทุกอย่างมาจากประเทศกรีก เพราะแต่ละประเทศก็มีประชาธิปไตยแบบวัฒนธรรมของตนเอง ข้อ
ส าคัญชาวกรีกสมัยโบราณนั้น แม้จะเป็นต้นคิดระบอบประชาธิปไตย แต่ทว่าระบอบประชาธิปไตยก็มี
ใช้เฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น เอเธนส์เท่านั้น ไม่ได้แพร่หลายไปยังเมืองอื่น ๆ ทุกเมืองแต่อย่างใด 
นอกจากนั้น ดั้งเดิมสุดที่มีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยก็ไม่มีระบบสภาผู้แทนราษฎร ยังก าหนดให้
ผู้ชายเท่านั้นมีสิทธ์ิออกเสียงหรือแสดงความเห็นได้ ยังมีการจ ากัดสิทธ์ิผู้คนอยู่มาก 

                                                   
 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต) , กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก , (กรุงเทพ  

มหานคร : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔. 
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ผู้ชายที่มีสิทธ์ิออกเสียงเหล่าน้ีจะอธิบายถึงความต้องการของ ประชาชนในชุมชนของตนให้
ผู้ปกครองฟังว่าต้องการอะไรแล้วรัฐก็ร่างกฎหมายหรือ นโยบายข้ึนมาเพื่อรับใช้ประชาชนส่วนใหญ่ 
สตรีก็ดี ข้าทาสซึ่งเป็นระดับกรรมกรก็ดีไม่มีสิทธ์ิออกเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อประชาชนเพิ่มพูนข้ึน 
ก็มีการคัดเลือกผู้แทนให้ไปท างานแทน เมื่อมีการเลือกผู้แทนไปท างานแทน ก็เกิดมีการล็อบบี้ 
(Lobby) กันข้ึนเพราะผู้แทนกลับมุ่งแย่งอ านาจเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองเสียเอง ในที่สุด ระบอบ
ประชาธิปไตยที่มุ่งท างานเพื่อประชาชนในกรีกก็ล่มสลายลง เพราะคนได้อ านาจมาแล้วก็พยายาม
ขยายอ านาจตัวเองและกดข่ีคนอื่นจนท าให้สังคมกรีก เกิดโกลาหลอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งระบอบ
ประชาธิปไตยได้สูญไปจากกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นแหล่งให้ก าเนิดระบอบนี้ข้ึนมา 

แต่เมื่ออีกประมาณ ๑๐๐ ปี ระบอบประชาธิปไตยที่เคยมใีนประเทศกรกีสมัยโบราณได้ถูกรื้อ
ฟื้นมาอีกครั้งที่เมืองไรน์แลนด์ (Rhineland) ของประเทศเยอรมนี แผ่ไปถึงเนเธอแลนด์และอังกฤษ 
ประชาธิปไตยได้ผ่านการพัฒนาไปหลายหลากรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ินและที่ส าคัญ 
ประเทศแต่ละประเทศก็ใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันกว่าจะมีประชาธิปไตยที่มั่นคงอย่างเช่นทุกวันนี้ 
เช่น ประเทศไทยก็ผ่านการปฏิวัติ รัฐประหาร ต่อสู้เรียกร้องพัฒนาประชาธิปไตยมาแบบน้ าตานอง
เป็นสายเลือด๒ 

บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยซึ่งคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ประชาธิปไตย คือ คนไทยมักจะยังคงนิยมการเลือกตั้งแบบตัวบุคคลมากกว่าเรื่องของนโยบายซึ่งเอา
เข้าจริงสิ่งเหล่าน้ียังถือว่าเป็นการไม่รูจ้ักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รวมไปถึงการเอาผลประโยชน์ของ
ตนเองเป็นหลักมากกว่าการนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เรื่องของการซื้อสิทธ์ิขายเสียงที่ถือว่าเป็นข้อ
ห้ามส าคัญของประชาธิปไตยแต่เรายังคงเหน็ได้ในประเทศไทย รวมไปถึงการใช้อิทธิพลเพื่อคดโกงการ
เลือกตั้งให้พรรคพวกของตนเองเป็นผู้ชนะเพื่อหาผลประโยชน์ต่อไป 

 
๒. ความหมายของประชาธิปไตย 

คณะราษฎร ได้ให้ความหมายประชาธิปไตยไว้ว่า หมายถึง ต้องเป็นประชาธิปไตยอันมี
ระเบียบตามกฎหมายและศีลธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ประชาธิปไตยอันไม่มีระเบียบหรือ
ประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม และระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงได้ ต้องประกอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตหรือในครั้งโบราณกาลเรียกว่าการปกครองโดยสามัคคีธรรม การใช้สิทธิโดยไม่
มีขอบเขตภายใต้กฎหมายหรือศีลธรรมหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่ใช่หลักของประชาธิปไตย ไม่ใช่หลัก
ซึ่งคณะราษฎรขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ๓  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายประชาธิปไตยไว้ว่า ประชาธิปไตย
ไม่ใช่พูดถึงแต่รูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นระบบ เช่น นึกว่ากันว่า จะต้องมีรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาลหรือที่เรียกว่า อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แต่ควรมองสิ่งที่เรียกว่าเนื้อหาสาระหรือ
                                                   

๒ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์  โพธ์ิประสิทธ์ินันท์ , “ค าถาม – ค าตอบทางพระพุทธศาสนา
ประจ าเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑,” ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑, ค าถามที่ ๓ <http://bodhinanda.com/ 
webboard.php?id60&wpid=0007> (๑ มีนาคม ๒๕๕๔). 

๓มูลนิธิปรีดี  พนมยงค์, แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว
การพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๒๕๙. 

http://bodhinanda.com/webboard.php?id60&wpid=0007
http://bodhinanda.com/webboard.php?id60&wpid=0007


๑๘๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สารธรรมของประชาธิปไตยด้วย การปกครองแบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่แต่
ละคนปกครองตัวเองได้ เมื่อแต่ละคนปกครองตัวเองได้ดีแล้ว ก็มาช่วยกันปกครองร่วมกัน ก็เป็นการ
ปกครองของประชาชนที่ประชาชนปกครองกันเองอันน้ีเป็นสิ่งส าคัญ๔ 

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พนมยงค์ ได้ให้ความหมายประชาธิปไตยไว้ว่า ประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์คือต้องมีความเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบและไม่ได้หยุดเพียงแค่การเมือง ๕ ซึ่งจะดูจาก
รัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องประกอบไปด้วยประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจด้วย เพราะ
ประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจจะต้องท าให้ราษฎรมีความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ ไม่เกิดความ
เหลื่อมล้ าที่เรียกว่า “ช่องว่าง” มากนัก ตราบใดที่ไม่สามารถ ท าให้มีประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจ ก็
ไม่สามารถคาดหวังว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดข้ึนได้ เพราะผู้มีอ านาจในทางเศรษฐกิจจะใช้ก าลัง
ไปกดข่ีประชาชนผู้ยากไร้๖ 

หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์  ปราโมช ได้ให้ความหมายประชาธิปไตยไว้ว่า หมายถึงสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาค แต่สิทธิในระบอบประชาธิปไตยนั้นประกอบด้วยการรู้จักหน้าที่ เส รีภาพใน
ระบอบประชาธิปไตย คือ เสรีภาพที่จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นไปในทางใด 
และความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย คือ ความเสมอภาคในโอกาสที่จะท างานทุกชนิด 
ตลอดจนความเสมอภาคในการที่ก้าวออกไปในกิจการงานนั้น ๆ๗ 

อับราฮัม  ลินคอล์น (Abraham  Lincoln) ได้ให้ความหมายประชาธิปไตยไว้ว่า การ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน (government of the people, by the 
people, and for the people) ซึ่งค าขยายความว่า การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน ได้กลายเป็นค านิยามของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่จ าง่า ยและโดนใจผู้คน
มากมายทั่วโลก๘ 

สรุปได้ว่า ประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ยึดหลักของเสรีภาพ ความเสมอภาค ค านึงถึง
เสียงส่วนใหญ่เป็นส าคัญ มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกาที่ประชาชนต้องเคารพนับถือ และอาจกล่าวได้
ว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับมากที่สุด  

 
 

                                                   
๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ทวีการพิมพ์, 

๒๕๓๗), หน้า ๑๗. 
๕สถาบันปรีดี  พนมยงค์, ๗๒ ปี ประชาธิปไตย ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 

จัดพิมพ์โดยปาปิรุส พับลิเคชั่น, ๒๕๔๘), หน้า ๖. 
๖ส านักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ  และสถาบันปรีดี  พนมยงค์ ท าเนียบรัฐบาล , “การอภิวัฒน์ประเทศ

ไทยกับแนวคิด ดร.ปรีดี  พนมยงค์มองผ่านหลัก ๖ ประการ”, ๒๕๔๙, หน้า ๒๔. (อัดส าเนา). 
๗หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธ์  ปราโมช, ประชาธิปไตยของไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 

๒๕๑๘), หน้า ๑๒ – ๑๓. 
๘เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ และมารค ตามไทย , วิถีสังคมไท สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่ง

ศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ ๒ ความคิดทางการเมืองการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 
๒๕๔๔), หน้า ๔. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๘๕ 

 

 

๓. รากฐานของประชาธิปไตย 
รากฐานของประชาธิปไตย แบ่งออกได้เป็น ๕ ประการ คือ 
๑) กระบวนการของประชาธิปไตย (Democratic Process) ระบอบประชาธิปไตยมี

วัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการให้เกิดความเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งความเห็นพ้องต้องกันนี้ต้องเป็นความเห็นของประชาชนทั่วไปในรัฐ ซึ่งวิธีการที่จะให้ได้มา
ซึ่งความเห็นพ้องต้องกันคือ การโต้เถียง การอภิปราย การพูดแสดงความคิดเห็น การเลือกตั้ง การให้
ประชาชนออกเสียงรับรองกฎหมายต่อสภาได้เอง เป็นต้น 

๒) การใช้เหตุผล (Rationality) มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาด รู้จักใช้เหตุผล เหตุผลเกิดข้ึนจาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการโต้เถียงกันท าให้
มนุษย์สามารถใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหลักการของประชาธิปไตยอยู่ที่ว่าควรจะเปิด
โอกาสให้มีการแสดงความคิดมากที่สุด ใช้หลักเสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสิน ระบอบประชาธิปไตยที่จะ
เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้สามารถใช้เหตุผลได้อย่างเต็มที่ เช่น การประชุมในลักษณะต่าง ๆ และระดับ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

๓) เสรีภาพ (Freedom) การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่า เสรีภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็น
เครื่องเกื้อกูลที่ท าให้มนุษย์สามารถใช้ปัญญาและเหตุผลอย่างเต็มที่ เสรีภาพของปวงชนที่ส าคัญที่
รัฐธรรมนูญทั่วไปยอมรับได้แก่ เสรีภาพการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็น 
เสรีภาพในการพิมพ์ เสรีภาพในการจัดต้ังสมาคม เสรีภาพในการเคลื่อนไหวไปมา และเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

๔) ความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคเป็นปัจจัยที่ส าคัญของประชาธิปไตย เป็น
หลักปรัชญาเบื้องต้นของความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคนี้ หมายถึง ความเสมอภาคในทาง
การเมือง ซึ่งได้แก่ ความเสมอภาคในฐานะที่มีศักดิ์ศรี มีเกียรติยศ และมีความส าคัญในฐานะเป็น
มนุษย์ ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย ความเสมอภาคในทางโอกาส และสิทธิทางการเมืองที่จะ
ได้รับโดยเท่าเทียมกัน 

๕) การใช้เสียงข้างมาก (Majority Rule) หลักการใช้เสียงข้างมากประกอบด้วยหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ คือ ถือเสียงข้างมากเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานการตัดสินปัญหา การแก้ไขข้อขัดแย้ง ใช้
เสียงข้างมากเป็นหลักในกระบวนการปกครองประชาธิปไตย การใช้เสียงข้างมากโดยถือหลักความ
เสมอภาค การใช้เสียงข้างมากนี้ต้องประกอบกับหลักในการเคารพเสียงข้างน้อย และเมื่อเสียงข้าง
มากลงมติอย่างไรแล้ว เสียงข้างน้อยจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามสมมติฐานของเสียงข้างมาก๙ 

สรุปได้ว่า รากฐานของประชาธิปไตย คือ การปรารถนาต้องการให้เกิดความคิดเห็นรว่มกันใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการใช้
เหตุผลในการโต้เถียงกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ เปิดโอกาสโดยให้เสรีภาพการแสดง
ความคิดได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ส าคัญที่สุด จะเป็นเครื่องเกื้อกูลที่ท าให้มนุษย์สามารถใช้
ปัญญาและเหตุผลอย่างเต็มที่ ท าให้การออกเสียงข้างมากมีคุณภาพ การใช้เสียงข้างมากนี้ต้อง
ประกอบกับหลักในการเคารพเสียงข้างน้อย ซึ่งตั้งอยู่บนฐานแห่งความเสมอภาคแก่กันน้ันเอง 

                                                   
๙อานนท์  อาภาภิรม, รัฐศาสตร์เบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐๖. 



๑๘๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๔. วัฒนธรรมประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมประชาธิปไตย คือ แนวทางในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องต่อหลักการ หรือปรัชญา

ประชาธิปไตย ซึ่งหลักการส าคัญของประชาธิปไตย ประกอบด้วย อ านาจการปกครองเป็นของ
ประชาชน มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน มีการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการ
เคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ และค านึงถึงเสียงส่วนน้อย มี
การใช้เหตุผลในการรับฟังความคิดเห็น มีจิตส านึกสาธารณะ มีความสามัคคี และประนีประนอม
ส าหรับค่านิยม ความเช่ือ พฤติกรรม หรือวิถีชีวิต ที่ยอมรับกันว่าสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยยุคปัจจุบันมากที่สุด ได้แก่ ค่านิยม ความเช่ือ พฤติกรรมดังต่อไปนี้ 

๑) ปัจเจกชน เป็นหัวใจอุดมการณ์เสรีนิยม บ่งบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายมีทั้งคุณค่าทางศีลธรรม
เท่ากันและมีอัตลักษณ์พิเศษและแยกต่างหากจากกัน เป้าหมายของพวกเสรีนิยมคือ การสร้างสังคมที่
ปัจเจกบุคคลสามารถก้าวหน้าและพัฒนา แต่ละคนแสวงหาสิ่งดีงามที่แต่ละคนก าหนดอย่างดีที่สุด
เท่าที่แต่ละคนจะท าได้ 

๒) เสรีภาพ โดยเฉพาะเสรีภาพส่วนบุคคลคือคุณค่าหลักของลัทธิเสรีนิยม เป็นหลักที่มี
ความส าคัญเหนือหลักการอื่น และความปรารถนาที่จะให้เกิดหลักประกันแก่แต่ละคน ว่าจะสามารถ
กระท าในสิ่งที่แต่ละคนพอใจหรือเลือกที่จะกระท า 

๓) เหตุผล นักคิดแนวเสรีนิยมเช่ือว่าโลกมีโครงสรา้งที่เป็นเหตุผลและเป็นสิ่งที่สามารถค้นพบ
ได้โดยการใช้เหตุผลของมนุษย์และสอบสวนอย่างจริงจัง โดยหลักการข้อนี้เช่นกัน โน้มไปในทาง
สนับสนุนให้พวกเสรีนิยมเช่ือในความก้าวหน้า และความสามารถของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยผ่านทางกระบวนการอภิปรายถกเถียงหาเหตุผลมากกว่าการใช้ความรุนแรงหรือสงคราม 

๔) ความเสมอภาค ลัทธิปัจเจกบุคคลบ่งบอกถึงความเช่ือในความเสมอภาคที่ เป็น
ระดับพื้นฐาน นั่นก็คือ ความเช่ือที่ว่ามนุษย์เกิดมาเสมอกัน อย่างน้อยที่สุด ในแง่ของคุณค่าทาง
ศีลธรรม หลักการข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นในหลักสิทธิเสมอเท่าเทียมกัน ให้โอกาสโดยเสมอ
เท่าเทียมแก่ปัจเจกบคุคลทั้งหลายในการพัฒนาศักยภาพของตน แม้ว่าปัจเจกบุคคลแต่ละคนอาจจะมี
ต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจไม่เท่ากัน 

๕) ความอดกลั้น นักคิดเสรีนิยมเช่ือว่าความอดกลั้นเป็นเครื่องค้ าประกันเสรีภาพส่วนบุคคล
และเป็นเครื่องมือท าให้สังคมมีสีสันความหลากหลาย พวกเขาเช่ือว่าความหลากหลายในด้านศีลธรรม 
วัฒนธรรม และการเมืองเปน็สิ่งดีต่อสังคม เงื่อนไขดังกล่าวส่งเสริมให้มีการอภิปรายถกเถียงและความ
งอกงามทางปัญญา โดยเปิดให้ความคิดต่าง ๆ ได้มีโอกาสพิสูจน์ตนเองในตลาดเสรีทางความคิด 

๖) ความเห็นชอบ ในทัศนะของนักคิดแนวเสรีนิยม อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมควรจะต้องข้ึนอยู่กับความยินยอมหรือข้อตกลงที่เกิดจากความเต็มใจ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงต้องข้ึนอยู่กับความยินยอมของผู้ถูกปกครอง และโดยหลักการข้างต้นอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่จึงมีที่มาจากเบื้องล่าง และข้ึนกับฐานของความชอบธรรมเสมอ 

๗) ลัทธิธรรมนูญนิยม นักคิดเสรีนิยมมองว่ารัฐบาลเป็นเครื่องมอืรบัประกันความเป็นระเบยีบ
และเสถียรภาพของสังคม แต่พวกเขาก็ตระหนักอยู่เสมอถึงอันตรายที่รัฐบาลอาจพลิกผันเป็นเผด็จ



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๘๗ 

 

 

การและมีท่าทีต่อต้านปัจเจกบุคคล นั่นก็คือ อ านาจโน้มท าให้ฉ้อฉล ดังนั้นพวกเสรีนิยมจึงเช่ือใน
รัฐบาลที่มีอ านาจจ ากัด โดยการสร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลข้ึนในระบบ๑๐ 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมประชาธิปไตยเช่ือในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ว่าทุกคนต้องการสิทธิ
เสรีภาพ มีเหตุผลใช้ปัญญาในการขจัดปัญหาโดยปราศจากการใช้ก าลังเข่นฆ่ากัน ใช้ก าลังปัญญา ด้วย
การพินิจพิเคราะห์ด้วยเหตุผลของมนุษย์ ที่รู้จักอดกลั้นควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ความเคารพแก่
ผู้อื่นว่ามีความเสมอภาคเช่นตัวเอง เช่ือมั่นในความคิดของคนอื่น โดยยึดหลักความเห็นชอบของผู้คน
จ านวนมาก ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมนูญร่วมกันเพื่อความผาสุกของสังคม 

 
๕. ตัวแบบประชาธิปไตย 

คนมักมองว่าประชาธิปไตยมีรูปแบบเดียวและมีลักษณะชัดเจน โดยถือว่าอะไรที่เป็น
ประชาธิปไตยตะวันตกท าน้ันเป็นประชาธิปไตยหรือรูปแบบที่ถูกต้อง ความคิดเช่นน้ีอาจไม่ผิดส าหรับ
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แต่ความจริงยังมีประชาธิปไตยแบบอื่นทีม่ีหลกัการปกครองของประชาชน
ต่างไป แต่ยังมีหลักการและรากฐานของการปกครองที่แตกต่างกันด้วย จ าแนกได้เป็น ๔ แบบ คือ  

๑) ประชาธิปไตยแบบคลาสสิก (classical democracy) คือประชาธิปไตยของกรีกโบราณ 
โดยเฉพาะรัฐใหญ่ที่สุดและมีอ านาจที่สุด คือ รัฐเอเธนส์ ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง มักถูก
มองว่าเป็นภาพในอุดมคติของการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่มีผลต่อการ
น าไปใช้ในโลกยุคใหม่น้อย ประชาธิปไตยในรัฐเอเธนส์เป็นการปกครองโดยการประชุมของมวลชน 
การตัดสินใจทุกอย่างกระท าโดยสภาซึ่งเป็นของพลเมืองทุกคน 

๒) ประชาธิปไตยแบบคุ้มครองสิทธิ (protective democracy) คือ ยุคนี้มองประชาธิปไตย
ว่าเป็นเครื่องมือปกป้องสิทธิของพลเมืองให้พ้นจากการรุกล้ าของรัฐบาล นักคิดเสรีนิยมในยุคต้นได้
สร้างอาณาเขตเสรีภาพของปจัเจกชนไว้กว้างมาก ซึ่งในตอนน้ันมุ่งปกป้องปัจเจกชนจากการใช้อ านาจ
เกินเลยของรัฐบาลมากกว่าอย่างอื่น ในอดีตอาริสโตเติลก็เคยกังวลกับการใช้อ านาจเกินเลยของราชา
ปราชญ์ตามความคิดของเพลโตมาแล้ว ความคิดดังกล่าวมีอิทธิพลมาถึงยุคร่วมสมัย เจอเรมี เบนทัม 
(Jeremy  Bentham) และ เจมส์ มิลล์ (James  Mill) นักทฤษฎีประโยชน์นิยมต้องการปกป้อง
ผลประโยชน์ของปัจเจกชน เขาเช่ือว่าคนทุกคนแสวงหาความพอใจและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด มี
เพียงหนทางเดียวที่จะส่งเสริมให้คนมีความสุขมากที่สุดแก่คนจ านวนมากที่สุด  (the greatest 
happiness for the greatest number) คือ การมีสิทธิของความเป็นคนอย่างทั่วถึง (a universal 
franchise or manhood suffrage)  

๓) ประชาธิปไตยแบบพัฒนามนุษย์ (developmental democracy) คือ เป็นประชาธิปไตย 
ซึ้งเน้นการพัฒนามนุษย์และชุมชนเป็นประชาธิปไตยแบบใหม่ที่มีความหมายว่าเป็น ระบบ
ประชาธิปไตยแบบพัฒนามนุษย์ ความคิดน้ีส่วนใหญ่สร้างโดยรุสโซ่ เห็นว่าประชาธิปไตยถึงที่สุดแล้ว
เป็นวิธีการพัฒนาที่ท าให้มนุษย์บรรลุการมีอิสรภาพหรือความเป็นอิสระ ดังนั้นประชาธิปไตยที่แท้จริง
จึงต้องมีบทบาทพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและเข้าไปตัดสินใจก าหนดชะตาของตัวเอง 

                                                   
๑๐รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  รัฐอมฤต, การปกครองระบอบประชาธิปไตยนานาประเทศ , (กรุงเทพ  

มหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๓. 



๑๘๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ความคิดของรุสโซ่ไปไกลกว่าการเลือกตั้งธรรมดามาก เขาสนับสนุนประชาธิปไตยทางตรง รุสโซ่
วิจารณ์การเลือกตั้งในอังกฤษไว้ในหนังสือ “The Social Contract” ว่า “คนอังกฤษ เช่ือว่าตัวเอง
เป็นอิสระ นับเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญห่ลวง ความเป็นอิสระมีเฉพาะตนเลือกตั้งสมาชิกสภา ทันที
ที่เขาเลือกตั้งเสร็จ ประชาชนก็จะตกเป็นทาส” ทฤษฎีของรุสโซ่เป็นที่มาของความคิดประชาธิปไตย
สมัยใหม่ คือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเขียน
ของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) มิลล์เห็นว่า ประชาธิปไตย คือ การพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์สูงสุดและกลมกลืน (highest  and  harmonious) การมีส่วนร่วมในชีวิตการเมือง 

๔) ประชาธิปไตยของประชาชน ( eo le’s democracy) คือ ประชาชนมีความหมาย ๒ 
ประการ ประการแรก ได้แก่ การมีอ านาจที่จะดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงได้ตามที่เห็นสมควร การที่เรา
เป็นเจ้าของบ้าน ย่อมหมายความว่า เราสามารถที่จะด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุที่เราเป็นเจ้าของได้ 
ประการที่ ๒ ได้แก่ ความผูกพันธ์ุของราษฎรที่พึงมีต่อระบบการปกครอง การที่บุคคลเป็นเจ้าของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ย่อมมีความผูกพันธ์ุหวงแหนในสิ่งนั้น คือพยายามเก็บรักษาและปรับปรุงให้ดีข้ึนเรื่อย ๆ 
ตามก าลังความสามารถ๑๑ 

สรุปได้ ว่า ประชาธิปไตยไม่ได้มี เพียงแค่แบบเดียว แต่มีประชาธิปไตยหลายแบบ 
ประชาธิปไตย เช่น แบบคลาสสิกก็มักถูกมองว่าเป็นอุดมคติทางการปกครอง ประชาธิปไตยแบบ
คุ้มครองสิทธิ ก็ให้ความคุ้มครองผู้ใต้ปกครองและประชาชนให้ปลอดจากรุกล้ าของฝ่ายผู้ปกครองที่ไม่
ยุติธรรม ประชาธิปไตยแบบพัฒนามนุษย์ มุ่งจะให้ความส าคัญการพัฒนาที่จะท าให้มนุษย์บรรลุถึง
การมีอิสรภาพหรือความเป็นอิสระ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมหรือเข้าไปตัดสินใจก าหนดชะตาของตัวเอง ซึ่ง
จะเป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยแท้จริง 

 
๖. หลักการของประชาธิปไตย  

ประชาธิปไตยพัฒนามาหลายร้อยปี มีทฤษฎีและการปฏิบัติมากมาย อาจสรุปองค์ประกอบที่
ส าคัญของประชาธิปไตยได้ดังต่อไปนี้ 

๑) ความเสมอภาค (Equalitarianism) เป็นหลักการพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์เพื่อ
เอาตัวรอดจากการถูกครอบง าหรือเอาเปรียบ โดยอ้างสิทธิอ านาจเหนือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เช่น ใน
ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ “กฎบัตรแมคนาคาร์ต้า (Magna Carta)” เป็นสัญญาระหว่างขุนนางที่
ต้องการลดอ านาจกดข่ีของกษัตริย์ลง แม้กระทั่งถึงสงครามกลางเมืองของอังกฤษระหว่าง ค.ศ.  
๑๖๔๒ – ๑๖๕๑ หรือการปฏิบัติในอังกฤษระหว่างรัฐสภาและกษัตริย์ คือ พระเจ้าเจมส์ที่ ๒ เรียกว่า.
“การปฏิบัติอันทรงเกียรติ (The Glorious Revolution)” ท าให้เกิดพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิของ
พลเมือง (Bill of Right ) ข้ึน ค.ศ. ๑๖๘๙ ก็เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงหลกัที่ต้องการความเสมอภาค
ของผู้ด้อยโอกาส ซึ่งโดนเอาเปรียบมาเป็นเวลานาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้วย 

ในการด าเนินชีวิตของประชาชนอย่างเป็นอิสระ ภายในขอบเขตกฎหมาย เห็นได้จากการ
ต่อสู้ในอดีต (การโค่นล้มระบบกษัตริย์ในอังกฤษ) จนมีการประกาศหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพข้ึนเป็น

                                                   
๑๑รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, หลักรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการ

พิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔๕. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๘๙ 

 

 

ลายลักษณ์อักษรครั้งแรกของโลก คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ (Bill of Right) ซึ่งหมายถึงสิทธิ
ของพลเมือง ที่จะด าเนินการปกครองแผน่ดิน โดยอิสรเสรี นับตั้งแต่น้ันความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
พลเรือนก็ได้แพร่กระจาย โดยนักปรัชญาสมัยนั้น คือ จอห์น ล๊อค (John  Lock) ค.ศ.๑๖๙๐ ได้ระบุ
เป็นสิทธิเสรีภาพที่ใช้สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย สิทธิในการพูด เขียน การรวมกลุ่มทางการเมือง ฯลฯ เป็นต้น 

๒) เหตุผลนิยม (Rationalism) จากอดีตอารยธรรมของโลกตกอยู่ภายใต้การเช่ือฟัง การยอม
ท าตามอ านาจของผู้ปกครอง ตลอดมาทั้งทางด้านศาสนา การเมืองการปกครอง การด าเนินชีวิต 
นับเป็นพันปีจนถึง ยุคของการรู้แจ้ง (Enlightenment) ในยุโรป ซึ่งมนุษย์ต้องการหลุดพ้นจากอ านาจ
ครอบง าของผู้ปกครอง โดยไร้เหตุผล อันเนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาที่ครอบง ามนุษย์มานาน ไม่
ยอมรับค าสั่งสอนที่งมงายปราศจากเหตุผลและข้อเท็จจริงอีกต่อไป ต้องการความจริงเป็นสาเหตุที่
ต้องการน าหลักเหตุผลมาใช้เปน็วิธีการในการค้นหา แม้เหตุผลจะไม่สามารถค้นหาความจริงได้ทัง้หมด 
แต่การมีเสรีภาพทางความคิด ได้ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในสังคมยุโรปเป็นอย่างมากและพัฒนา
ในเป็นคุณสมบัติใหม่ของชาวยุโรปมาจนบัดนี้ 

การสั่งสมความรู้ มีการกลั่นกรองอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากหลัก
เหตุผลนิยมนี้เองที่ท าให้ระบอบประชาธิปไตยสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ ปัญหาของ
สังคมได้ทุกรูปแบบ แม้สภาพแวดล้อม หรือองค์ประกอบภายนอกของแต่ละประเทศที่ใช้ระบอบนี้จะ
แตกต่างกันเป็นอย่างมากก็ตาม โดยหลักการยังคงเป็นประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้น และหลักเหตุผล
นิยมนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการการแก้ไขปัญหา เพิ่มศักยภาพในระบอบการปกครอง
สามารถจรรโลงการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ยั่งยืนสืบต่อไปได้โดยไม่แตกสลายเหมือนระบอบ
การปกครอง รูปแบบอื่น 

๓) หลักศีลธรรมนิยม (Moralism) จากการเช่ือของศาสนาคริสตร์ ที่เช่ือว่ามนุษย์เป็นบุตร
ของพระเจ้าทุกคนจึงเปน็พี่น้อง (Fatherhood of God and brotherhood of men) จึงเกิดพันธกิจ 
(Mission) ที่ต้องช่วยเหลือกัน แล้วพัฒนาจากความศรัทธาทางศาสนาของปัจเจกบุคคลมาเป็นความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมภายใต้กรอบของเหตุผล ความเป็นธรรมและยุติธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตย๑๒ 

สรุปได้ว่า หลักการของประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีอ านาจเป็นใหญ่ในการปกครองตนเอง 
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพบนฐานแห่งความเสมอภาคเคารพใน
ศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์กันและกัน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ ให้ก าหนด
หรือไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนมีสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิพลเมือง 
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง เ ช่น สิทธิได้รับการเลือกตั้ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นตัวแทนสนองเจตจ านงของประชาชน โดยผ่านการเลือกตั้งทีบ่รสิุทธ์ิ
ยุติธรรมอย่างแท้จริง และไม่คดโกงคะแนนเสียงด้วยวิธีต่าง ๆ โดยหลักการปกครองในระบอบ

                                                   
๑๒เชาวน์วัศ  เสนพงศ์, การเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๗), หน้า ๒๒. 



๑๙๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ประชาธิปไตยจะแบ่งอ านาจออกเป็น ๓ อย่างคือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลการ 
เพื่อถ่วงดุจอ านาจและตรวจสอบการท างานของกันและกัน 
 
๗. สรุป 

ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการเมืองการปกครองที่ประชาชนใช้อ านาจปกครองตนเอง 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายในการด ารงชีวิตที่ดีของมนุษย์ เป็นการปกครองที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองและสามารถควบคุมการใช้อ านาจรัฐให้เป็นไปในทิศทางที่
ประชาชนต้องการ เป็นการปกครองที่ยึดหลักของเสรีภาพ ความเสมอภาค ค านึงถึงเสียงส่วนใหญ่เป็น
ส าคัญ มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกาที่ประชาชนต้องเคารพนับถือ  

รากฐานของประชาธิปไตย คือ การปรารถนาต้องการให้เกิดความคิดเห็นร่วมกันในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเมอืงการปกครอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการใช้เหตุผลใน
การโต้เถียงกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ เปิดโอกาสโดยให้เสรีภาพการแสดงความคิดได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานแห่งความเสมอภาคแก่กัน 

วัฒนธรรมประชาธิปไตยเช่ือในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ว่าทุกคนต้องการสทิธิเสรีภาพ มี
เหตุผลใช้ปัญญาในการขจัดปัญหาโดยปราศจากการใช้ก าลังเข่นฆ่ากัน ใช้ก าลังปัญญา ด้วยการพินิจ
พิเคราะห์ด้วยเหตุผลของมนุษย์ ที่รู้จักอดกลั้นควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ความเคารพแก่ผู้อื่นว่ามี
ความเสมอภาคเช่นตัวเอง เช่ือมั่นในความคิดของคนอื่น โดยยึดหลักความเห็นชอบของผู้คนจ านวน
มาก ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมนูญร่วมกันเพื่อความผาสุกของสังคม 

ประชาธิปไตยไม่ได้มีเพียงแค่แบบเดียว แต่มีประชาธิปไตยหลายแบบ ประชาธิปไตย เช่น 
แบบคลาสสิกก็มักถูกมองว่าเป็นอุดมคติทางการปกครอง ประชาธิปไตยแบบคุ้มครองสิทธิ ก็ให้ความ
คุ้มครองผู้ใต้ปกครองและประชาชนให้ปลอดจากรุกล้ าของฝ่ายผู้ปกครองที่ไม่ยุติธรรม ประชาธิปไตย
แบบพัฒนามนุษย์ มุ่งจะให้ความส าคัญการพัฒนาที่จะท าให้มนุษย์บรรลุถึงการมีอิสรภาพหรือความ
เป็นอิสระ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมหรือเข้าไปตัดสินใจก าหนดชะตาของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชนโดยแท้จริง 

หลักการของประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีอ านาจเป็นใหญ่ในการปกครองตนเอง โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพบนฐานแห่งความเสมอภาคเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์กันและกัน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศน้ัน ๆ  โดยหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยจะแบ่งอ านาจออกเป็น ๓ อย่างคือ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และ
อ านาจตุลการ เพื่อถ่วงดุจอ านาจและตรวจสอบการท างานของกันและกัน 
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การพัฒนาศกัยภาพผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา 
THE DEVELOPMENT OF THE ELDERLY POTENTIALS  

ACCORDING TO BUDDHISM 

พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ (ขุมเงิน) 

บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนา คนไทยจึงยึดเอาหลักธรรม  ค า
สอนของพระพุทธองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นหลักในการด าเนินชีวิตเรื่อยมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบัน หลักพุทธธรรมบางหัวข้อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ศักยภาพชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น หลักหลักภาวนา๔ เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้ง
ด้านความประพฤติด้านจิตใจ และด้านปัญญา 

ปัญหาของผู้สูงอายุเป็นปัญหาในระดับชาติที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นมี
ศักยภาพที่ดีข้ึนโดยเป็นการแก้ปัญหาในระดับท้องถ่ิน โดยผู้เขียนได้เล็งเห็นว่าศักยภาพของผู้สูงอายุที่
พึงจะพัฒนานั้นจ้องเริ่มตั้งแต่ ทักษะ สังคม และพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ โดยต้องเริ่มแก้ในระดับ
ท้อง ถ่ินเพื่อที่ จะได้ต่อยอดพัฒนาไปในระดับที่สูง ข้ึนต่อไปโดยได้น าเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพโดยเล็งเห็นอีกว่า หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจและส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยให้มีสุขภาพทางร่างกาย และสุขภาพทางจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์ เพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปในทางที่เจริญ มีความสุข ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีพุทธบูรณาการ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา,ศักยภาพ, ผู้สูงอายุ 

Abstract 
 Thailand has a large population of Buddhism. Thai people therefore adhere 
to the principles The teachings of the Lord Buddha are the anchor and the principle 
of life, since ancient times to the present day. Some topics of Buddhism can be 
applied to develop the potential of life effectively such as the 4 main principles, etc. 
This principle can be considered as a tool for development in both mental and 
intellectual behavior. 

The problem of the elderly is a national problem that needs to be 
developed in order for the elderly to have better potential by solving local 
problems. The author sees that the potential of the elderly should develop, starting 
from social skills and desirable habits. By having to start solving at the local level in 
order to continue to develop at a higher level by applying the principles of 
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Buddhism to be applied in the development of potential by seeing that buddhism 
principles There is an important part in the development of physical and mental 
quality of life and affects the quality of life of the elderly. By providing physical 
health And healthy mental health In order to live a way that is prosperous, happy, 
which is beneficial to physical and mental health, is to improve the quality of life for 
the elderly by Buddhist integration  
Keywords: Development, potential, Buddhist integration 

๑. บทน า 
 ปัจจุบันประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชากรสูงวัย ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัย
ของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอนัดับที่ ๒ รองจากประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ มีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึน
ไป มากถึงร้อยละ ๑๕.๙ ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีอัตราเจริญพันธ์ุและอัตรา
การเกิดลดลงอย่างรวดเรว็ และการลดภาวการณ์ตายอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ และการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมท าให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืน
ยาวมากขึ้น โดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่ม  

ภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” และอาจกล่าวได้ว่าในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากระบบสาธารณสขุได้รับการพัฒนามากขึ้น การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิง่
ส าคัญส่งผลให้ภาครัฐก าหนดมาตรการเตรยีมการรองรับให้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่าน้ันมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน โดยก าหนดยุทธศาสตร์“การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ” 
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ด้วยการมีแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่  เพื่อก าหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ที่ใช้ด าเนินการ
ด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น การให้บริการด้านสุขภา พ การจัด
สวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่สิ่งเหล่าน้ีจะต้องมีการได้รับรู้ถึงข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการวางแผนและด าเนินการบนฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าการมีประชากรสูงอายุ
เพิ่มข้ึนและมีอายุยืนยาวข้ึน ส่งผลให้โครงการสร้างประชากรของประเทศ เปลี่ยนแปลงไป คือ
อัตราส่วนผู้สูงอายุที่เปน็ภาระเพิ่มสงูข้ึน ในขณะที่อัตราส่วนและจ านวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง 
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมต่อการออมและการลงทุนท าให้ผู้สูงอายุต้องเสี่ยงต่อการ
ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพังมากข้ึน เพราะประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายถ่ินเพื่อประกอบอาชีพ 
รวมทั้ง ครอบครัวเผชิญกับปัญหาหลายด้านมากข้ึน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ปัจจุบันผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองดูแลด้าน
จิตใจ 

๒. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มบุคคลผู้สูงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
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ทางด้านร่างกายประกอบกับวัยสูงอายุต้องเผชิญกับเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ส่งผลท าให้รายได้และ
ความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย และเมื่อมีการสูญเสียคู่สมรสหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิด จะท าให้รู้สึก
ท้อแท้หมดหวัง บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจะรู้สึกน้อยใจ อ่อนไหวง่าย วิตกกังวล รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย 
และต้องการพึ่งพามากข้ึน รู้สึกขาดความอบอุ่นก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ได้เช่น ซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม เป็นผู้ที่ต้องได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูก
ทอดทิ้ง ให้อยู่ตามล าพัง และจากการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมท าให้
ผู้สูงอายุบางคนต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพอีกทั้งการเกษียณอายุราชการจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ
มีบทบาทและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดน้อยลง เกิดการพึ่งพิงทั้งด้านกิจวัตรประจ าวัน 
ตลอดจนกิจกรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตส่งผลกระทบด้านจิตใจของผู้สูงอายุได้ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในผู้สงูอายุทัง้ด้านรา่งกาย จิตใจและสังคมจะสง่ผลกระทบถึงกันและกัน มีผลให้
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลงดังนั้น แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุก็คือ การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตนเอง
ได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและด ารงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง 
 การพัฒนา ค าว่า การพัฒนา ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development น ามาใช้เป็นค าเฉพาะ
และใช้ประกอบค าอื่นก็ได้ เช่น การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนา
ข้าราชการ เป็นต้น การพัฒนาจึงถูกน าไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังกล่าว
แล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้งความหมายที่
คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันโดยรูปศัพท์การพัฒนา มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Development 
แปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับข้ันตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวข้ึน
เติบโตข้ึนมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนและเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงข้ันที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่
น่าพอใจส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เจริญข้ึน การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค าว่า พัฒนา หมายความว่า ท าให้เจริญ 
คือ ท าให้เติบโต ได้งอกงาม ท าให้งอกงามและมากข้ึน เช่น เจริญทางไมตรี๑ 

การพัฒนาศักยภาพ  เป็นแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพเริ่มจากการน าเสนอบทความทางวิชาการ
ของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ด ซึ่ง
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) ในองค์การกับ
ระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบบคุลิกภาพ ยังไม่เหมาะสม
ในการท านายความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
ออกมา US State Department ได้ติดต่อบริษัท McBer ซึ่งแมคเคิลแลนด์เป็นผูบ้รหิารอยู่ เพื่อให้หา
เครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นย า แทนแบบทดสอบ
เก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเร็จ จึง
ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความ “Testing for competence rather 

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

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๘.  
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than for intelligence” ในวารสาร American Psychologist เพื่อเผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบ
ประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) เป็นเครื่องมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งแมคเคิลแลนด์ เรียกว่าสมรรถนะ (competency) 
 อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการหลายท่านในประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความของศักยภาพไว้
หลายค าและมีค าที่เรียกแตกต่างกันออกไปหลายค า บางท่านเรียกว่า “ขีดความสามารถ” บางท่าน
เรียกว่า“สมรรถนะ” บ้างถึงแม้ว่าจะเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า“Com etency”ทั้งสิ้น ความหมาย Competency หมายถึง ความรู้(knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic or attributes) ที่ท าให้บุคคล
ผู้นั้นท างานในความรับผิดชอบ หรืออาจกล่าวได้ว่า Competency คือ คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ 
ความรู้และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจ าเป็นต่อ การปฏิบัติงาน ในต าแหน่งหนึ่งๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จสรุปแล้ว ศักยภาพ คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อ การท างานของบุคคล ให้
ประสบผลส าเร็จสูง กว่ามาตรฐานทั่วไป๒ 

๓. สรุป 
 การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมเข้า
มาช่วยน้ันคือ หลักภาวนา ๔ สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในทุกด้าน
ของการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อชีวิตที่ฝึกฝนอบรมให้มคีวามเจรญิ
งอกงามได้โดยยึดหลักภาวนา ๔ ด้าน สรุปผล ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านร่างกาย (กายภาวนา) การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย มีความเกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกันท าให้เจริญด้านอินทรีย์ทั้ง ๖ เช่น หูตา จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ การส ารวม ระวังอินทรีย์ให้มี
ความพร้อมโดยการ ละเว้นจากความช่ัวทั้งปวงได้ย่อมมีความเจริญงอกงามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เกิดจาก การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่อย่างมีความสงบสุขเกิดมรรคผล 

๒) ด้านสังคม (ศีลภาวนา) การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติการฝึกอบรมศีล มีความ
เกี่ยวข้องกันเกื้อกูลด้วยขัดเกลาทางด้าน กาย วาจา ปกติดีงามโดยการละเว้นระวังกายจากการ
เบียดเบียนผู้อื่นในทางที่เสื่อมเสีย การอยู่ร่วมกันในสังคม เสริมสร้างการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและ
หมู่คณะนั้น จะต้องอาศัยพื้นฐานการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

๓) ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรบจิตใจ มีความเกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกันจะต้องอาศัยการเจริญงอกงามของจิตใจ โดยมีความอดทนอดกลั้น ต่อสิ่งที่มากระทบตน
วางตัวด้วยการ มีจิตเมตตาต่อผู้อื่น มีความเข้มแข็งมั่นคง จะท าให้ตัวเรามีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานใจ 
ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตให้มีสมาธิจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น 

๔) ด้านปัญญา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา คือ การสร้างความรู้
ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะธรรมชาติมองโลกในแง่ดีมีจิตใจอิสระ วางปล่อยบางสิ่ง

                                                   
๒ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based Learning, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์จ ากัด(มหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๑๓ 
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บางอย่างด้วยการพิจารณาเหตุผลมาเป็นพื้นฐานมีสติสัมปชัญญะควบคุมตนได้สามารถน าการ
ประพฤติปฏิบัติตน แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนพร้อมด้วยปัญญา 
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วัฒนธรรมทางการเมืองกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
Political Culture and Political Participation People 

ธงชัย คล้ายแสง 

บทคัดย่อ 
 วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในจิตใจของบุคคล และ
ความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นแนวทางหรือรูปแบบหรือมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่จะใช้ในการประเมิน
เหตุการณ์หรือการรับรู้ทางการเมืองของบคุคลนั้น และการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีสว่นส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการเข้ามา มีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามช่องทางและกระบวนการต่างๆ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดไว้ 
ซึ่งหากประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนรว่มทางการเมอืง พร้อมทั้งตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากข้ึนก็จะส่งผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา 
ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง ประเภทหรือลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมทางการเมือง, การมีส่วนร่วม, ประชาธิปไตย 

Abstract 
Political culture and political participation people are the mind of person and 

the perceiving is the guideline or form or standard of each person that using to 
evaluate the event or the political perception of the person, and political 
participation is importance to democracy development. Including the rights and 
duties of the people in entering to political participation through the line, and the 
process by law of the Constitution of the Kingdom of Thailand in the present, 
provided with the people understand about the process of participation people, 
together with the entering wake up to the political participation that affecting 
democratic development. This article aims to study the meaning of political culture, 
the type or the characteristic of political culture, culture of political in Thailand with 
political participation.  
Key words:  Political Culture, Participation, Democratic  
 
๑. ความหมายของ “วัฒนธรรมทางการเมือง” 
 วัฒนธรรมหมายความถึงแนวความคิด แนวปฏิบัติ หรือเทคนิควิธีดั้งเดิมที่ใช้ร่วมกัน โดย
กลุ่มคนพวกเดียวกัน ฉะนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองจึงหมายถึงแบบแผนของทัศนคติและความเช่ือ
ของบุคคล ที่มีต่อระบบการเมืองของกลุ่มสมาชิกของระบบการเมืองหนึ่ง โดยวัฒนธรรมทางการเมือง
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ในแต่ละชุมชนก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งถูกก าหนดข้ึนหรือได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อม 
เช่น ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางการเมือง โดย
สถาบันต่างๆ เช่น ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน กลุ่มสังคมและสื่อมวลชน เพื่อที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทางการเมืองจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ อยู่เสมอ๑  
 จากที่กล่าวมานี้อาจพอช่วยให้เห็นภาพความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองได้
พอสมควร จะเห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในจิตใจของบุคคล 
และความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นแนวทางหรือรูปแบบหรือมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่จะใช้ในการประเมิน
เหตุการณ์หรือการรับรู้ทางการเมืองของบุคคลนั้น ผลของการประเมินการเมืองนี้จะแสดงออกมาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงเลือกตั้ง การประท้วง การยอมรับ หรือการ
ปฏิบัติตาม เป็นต้น 

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ ทัศนคติและความเช่ือแบบประชาธิปไตย 
ซึ่งมีผลต่อ “ความมั่นคง” ของระบอบประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ นักทฤษฎีการเมืองเลื่องช่ือชาว
อังกฤษผู้หนึ่งคือ John Stuart Mill ได้เขียนไว้ว่า ก่อนที่ประชาธิปไตยจะมีข้ึนได้ พลเมืองในประเทศ
จะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะปกครองตนเองเสียก่อนความปรารถนาสะท้อนทัศนคติที่ว่า 
ประชาธิปไตยเป็นของดีและสมควรจะท าให้เกดิมีข้ึน ความหมายก็คือ การเป็นประชาธิปไตยข้ึนอยู่กบั 
ศรัทธาของคนในชาติที่ประสงค์จะมีการปกครองและมีชีวิตแบบประชาธิปไตย ๒นักรัฐศาสตร์คนอื่น ๆ 
เช่น ลาสเวลล์ (Lasswell) และแคปลัน (Kaplan) กล่าวว่าประชาธิปไตยจะงอกงามต่อเมื่อราษฎรมี
ลักษณะที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า การเข้าสู่สภาพการเมือง (Politicized)การเข้าสู่สภาพการเมือง
ดังกล่าว หมายถึง ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 การเอาใจใส่วิถีหรือเหตุการณ์ทางการเมือง การมีทัศนคติที่ว่า อย่างน้อยที่สุด ราษฎร
จะต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่โดยตรงก็โดยอ้อมบ้าง เพราะถึงอย่างไรก็ตามการเมืองจะมาเกี่ยวข้อง
กับเขาจนได้ การมีความเช่ือว่าการเมืองเป็นเรื่องส าคัญที่สมควรจะอุทิศเวลาให้ตามสมควร ๓ลักษณะ
ส าคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประกอบด้วย 
 แนวคิดปัจเจกชนนิยม (Individualism) 
 ปัจเจกชนนิยม หมายถึง ความรู้สึกว่าคนแต่ละคนมีคุณค่าในตัวเอง สามารถแยกอธิบาย
ได้เป็น ๒ แนว ๑ ปจัเจกชนนิยม หรือบางท่านเรียกว่า เอกชนนิยม เพื่อให้มีความหมายในทางตรงกัน
ข้ามกับ แนวคิดรัฐนิยม (statism) ซึ่งหมายถึง การบูชารัฐ ถือว่ารัฐ (ผู้มีอ านาจ) ท าสิ่งใดก็ไม่ผิดหรือ
แม้จะเป็นสิ่งที่ผิด ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองก็ต้องปฏิบัติตาม หรือ แนวคิดส่วนรวมนิยม 

                                                   
๑ คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สังคมและ

วัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๒ จันทนา สุทธิจารี.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน. กรุงเทพมหานคร: อมรรักษาสัตย์บรรณาธิการ. 
๓ จิรโชค วีระสัย.รัฐศาสตร์ทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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(collectivism) ซึ่งหมายถึง การให้ความส าคัญแก่องค์กรหรือหน่วยงานที่ใหญ่กว่าตนเอง ๔แนวคิดรัฐ
นิยมปรากฏชัดเจนที่สุดในประเทศไทยสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด จอมพล ป. มี “นโยบายรัฐนิยม” ก าหนดให้คนไทยสวมหมวก สวม
รองเท้า เลิกกินหมาก เลิกนุ่งโจงกระเบน ซึ่งการก าหนดข้อบัญญัติเหล่านี้ย่อมขัดต่อหลักการปัจเจก
ชนนิยม เพราะไม่ค านึงถึงความรู้สึกหรือความต้องการของคนแต่ละคน  ๒ ลัทธิปัจเจกชนนิยมอีก
ทัศนะหนึ่ง มีลักษณะ ๒ ประการ คือ ประการแรก รัฐบาลไม่ควรเข้าควบคุมกระบวนการทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม ลัทธิปัจเจกชนนิยมทางเศรษฐกิจ คือ รัฐบาลไม่ควรเข้าควบคุมการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน ลัทธิปัจเจกชนนิยมทางสังคม คือ รัฐบาลไม่ควรมีบทบาทในการ
ก าหนดช้ันวรรณะหรือฐานันดรของประชาชน การแบ่งช่วงช้ันของบุคคลในสังคมควรเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเอง ประการที่สอง เอกชนหรือปัจเจกชนจะต้องมีสิทธิในการตัดสินใจ
ของตนเองโดยเสรี  
 ความเชื่อในระบบสังคมเปิด (Open society) 
 ๑ บุคคลจะต้องมีใจกว้าง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของ
ตนเป็นใหญ่ 
 ๒ บุคคลจะต้องมีความไว้วางใจและยอมรับความสามารถของบุคคลอื่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเอง 
 ๓ มีการยอมให้ตั้งองค์การ สมาคม กลุ่มต่างๆ โดยสมัครใจเพื่อเป็นหนทางแสดงความ
คิดเห็นและปฏิบัติการอย่างเป็นกลุ่มก้อน โดยไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชาติ 
 การมีส่วนร่วม (Participation) 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมุ่งหวังให้การ
กระท านั้นส่งผลกระทบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัย การรู้จักความต้องการของตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการ
สะสมประสบการณ์ทางการเมือง การมีอ านาจที่จะเข้าไปผลักดันให้ผลลัพธ์ทางการเมืองตรงตาม
ความต้องการของตนจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมจะต้องอาศัยทรัพยากรได้แก่ความรู้ ความเข้าใจและ
ก าลังกาย ดังนั้น การให้ความรู้หรือการศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องการเมืองจึงมีความส าคัญต่อการ
สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน สังคมการเมืองนั้นจะต้องให้ข้อมูลข่าวสาร 
(Information) ทางการเมืองไปถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงและเสรี อาจกล่าวได้ว่าระดับของการมี
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมแปรผันตามระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชน 

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 หลังจากที่ผู้เขียนได้อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์เพื่อเป็น
พื้นความรู้ในการท าความเข้าใจประเด็นปัญหาที่ผู้ เขียนน าเสนอแล้ว ณ จุดนี้ ผู้เขียนจะน าเสนอ
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่มี “อิทธิพล” ท าให้ประชาธิปไตยของไทยอยู่ในสภาพ “ล้มลุก

                                                   
๔ จุฑามาศ ประยูรทอง. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค าแหงกับมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)”  วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง). 
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คลุกคลาน” มาตลอด ๘๖ ปี อันจะน าไปสู่การไขข้อสงสัยถึงช่ือของบทความช้ินน้ีว่า เหตุใดผู้เขียนจึง 
“อุปมา” วัฒนธรรมทางการเมือง “แบบไทย ๆ” ของเรา ดั่ง “รัฐธรรมนูญที่แท้จริงซึ่งไม่เคยถูกยกเลิก”
แม้เราจะรับรู้ ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจสูงสุดในแผ่นดินมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (Constitutional Monarchy) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ แล้วก็ตาม แต่นับถึงวันน้ี 
เป็น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการเมืองการปกครองของไทยคือ ประเทศไทยเป็น “ประชาธิปไตย” อย่าง
แท้จริงตลอดระยะเวลาทั้ง ๘๖ ปีหรือไม่ เหตุใดการเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยการรัฐประหารและยกเลิก
รัฐธรรมนูญซ้ าแล้วซ้ าเล่า เหตุใดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ได้วางโครงสร้างไว้
เป็นอย่างดี มีการก าหนดองค์กรและระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐกลับไม่สามารถใช้การได้สมดัง
เจตนารมณ์ จนต้องเกิดการรัฐประหารข้ึน เพื่อ “เปิดทางตัน” ไปสู่การปฏิรูปการเมืองอีกครั้งสาเหตุที่
ประชาธิปไตยในประเทศไทยขาดความต่อเนื่องและมั่นคง ได้แก่ 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ : เอกลักษณ์ของสังคมไทย 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม (Authoritative political culture) คือ ลักษณะแนวโน้มที่
สมาชิกในสังคมเห็นว่า “อ านาจคือธรรม” หรือ “อ านาจคือความถูกต้อง” ความเห็นของผู้มีอ านาจย่อม
ถูกต้องเสมอและจ าเป็นที่ผู้ถูกปกครองจะต้องปฏิบัติตาม เคารพ เช่ือฟัง ยกย่องและเกรงกลัวผู้มีอ านาจ 
เพราะการมีอ านาจเป็นผลมาจาก “บารมี” ที่ได้สั่งสมมาแต่กาลอดีตชาติระบบอุปถัมภ์ (Patronage 
system) จะประกอบด้วยผู้อุปถัมภ์และผู้รับการอุปถัมภ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของคน ๒ ฝ่ายที่ไม่เท่า
เทียมกัน โดยฝ่ายหนึ่งยอมรับอิทธิพลและความคุ้มครองของฝ่ายที่มีอ านาจเหนือกว่า ระบบอุปถัมภ์ของ
ไทยมีที่มาจาก “ระบบไพร่” และ “ระบบศักดินา” กล่าวคือ มูลนายอันได้แก่ พระมหากษัตริย์ เจ้านาย 
(พระบรมวงศานุวงศ์) และขุนนางซึ่งเป็นชนช้ันปกครอง คือ มีศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ไร่ข้ึนไปจะมีไพร่ใน
สังกัดที่ต้องคอยควบคุมดูแล ทุกวันนี้ระบบอุปถัมภ์กลับยิ่ง “สยายปีก” ครอบคลุมทุกภาคส่วนของ
ประเทศ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และกลายเป็น “ความเคยชิน” เป็นนิสัย หรือเป็นส่วน
หนึ่งของทัศนคติแบบปกติของคนไทยไปแล้ว เช่น เมื่อขับรถผิดกฎจราจรถูกต ารวจจราจรยึดใบอนุญาต
ขับข่ี สิ่งแรกที่คนไทยคิดคือมีคนรู้จักที่เป็นต ารวจแล้วพอจะช่วยเราได้หรือไม่ ในทางกลับกันผู้ที่ไม่นิยม
หรือต่อต้านระบบอุปถัมภ์กลับประสบปัญหาในการท างานและถูกมองว่า “แปลก” เช่น กรณีการแต่งตั้ง
พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงให้ได้รับต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ หากใครไม่ท าเช่นน้ี ก็จะ
สร้างความไม่พอใจให้แก่บรรดาพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง และหาว่า “ไม่เอาพี่เอาน้อง” หรือ “ไม่เอา
เพื่อนเอาฝูง” 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า : พฤติกรรมขาดการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของ
สังคมไทยหากท่านทั้งหลายสังเกตประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะ
พบว่า “ตัวละครในทางการเมือง” ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มผู้ใช้อ านาจปกครองประเทศทั้งสิ้น ยกตัวอย่าง
เช่น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเหตุการณ์การแย่งชิงพระราชบัลลังก์อยู่บ่อยครั้ง โดยผู้ก่อการทั้งหมดอยู่ใน
ชนช้ันเจ้านาย พระบรมวงศานุวงศ์ช้ันสูง เช่น กรณีขุนหลวงพ่องั่วยกก าลังมาแต่สุพรรณบุรีเพือ่บังคับเอา
ราชสมบัติจากสมเด็จพระราเมศวรผู้หลาน, กรณีขุนพิเรนทรเทพโค่นล้มขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรี
สุดาจันทร์เพื่อถวายราชสมบัติแด่พระเฑียรราชา หรือไม่ผู้ก่อการก็เป็นขุนนางระดับสูงในราชส านัก เช่น 
เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ส าเร็จโทษสมเด็จพระเชษฐาธิราชและพระอาทิตยวงศ์ พระราชโอรสใน
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือกรณีพระเพทราชา 
จางวางกรมช้าง ร่วมมือกับขุนหลวงสรศักดิ์ชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในเวลาที่ก าลัง
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ทรงประชวรหนัก เป็นต้น ไม่ปรากฏว่าประชาชนทั่วไปหรือชนช้ันไพร่เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงใน
กิจกรรมทางการเมืองเหล่าน้ัน เพราะประชาชนเห็นว่าเป็นเรื่อง “บุญญาธิการ” ของแต่ละคนที่จะได้
ครองแผ่นดิน มิใช่เรื่องของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอย่างพวกตน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ช่วงต้นรัชกาล มีการช่วงชิงอ านาจกันระหว่าง  ๓ ข้ัวอ านาจ คือ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า พระราชโอรสใน
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จนน าไปสู่วิกฤตการณ์วังหน้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ปรากฏว่าประชาชน
ทั่วไปมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เหล่านี้เลย 
 แม้แต่การก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย “คณะราษฎร” ใน ก็ปรากฏว่าเป็นแนวคิด
ของข้าราชการระดับกลางถึงระดับล่าง (ตั้งแต่พันเอก พระยา ถึงร้อยตรี ขุน) ซึ่งได้รับการศึกษาจาก
ประเทศตะวันตกและต้องการน าระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็น “กระแส” อยู่ในประเทศตะวันตกในเวลานั้น
มาใช้กับสยามประเทศ ในขณะที่ประชาชนชาวสยามส่วนใหญ่ยังด้อยการศึกษา ไม่เคยได้ยินค าว่า ปาเลีย
เมนต,์ คอนสติติวช่ัน หรือเดโมกราซมีากอ่นในชีวิต ไม่เคยสนใจกจิการบ้านเมือง แต่ให้ความส าคัญกับการ
ท ามาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองและครอบครัวเท่าน้ันพวกเขาไม่คิดว่าระบบใหม่ที่คณะราษฎร
น ามาใช้จะดีกว่าระบบเก่าซึง่ใช้มาเป็นรอ้ยๆ ปีอย่างไร จึงอาจกลา่วได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป ี 
นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียง “โครงสร้างส่วนบน” ของสยามเท่าน้ัน เพราะประชาชนคนช้ันกลางที่ได้
เติบโต ถูกเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาอบรมในระบบเก่า ตลอดจนเกษตรกรตามหัวเมือง (ต่างจังหวัด) ซึ่ง
เป็น “โครงสร้างสว่นล่าง” เป็นฐานของพีระมิดและเปน็ชนสว่นใหญ่ของประเทศมิได้รับรูแ้ละมีส่วนร่วมใน
การเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับคณะราษฎรเลย 

๔. ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมาย
ก าหนดให้กระท า เป็นการกระท าที่เกิดข้ึนจากความสมัครใจของประชาชน ทั้ งนี้เพื่อให้มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดนโยบายของรัฐทั้งในทางการเมืองการปกครองทั้งระดับท้องถ่ินและระดับชาติ การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองหมายถึง การมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะพึงมีในการก าหนดนโยบาย ในการตัดสินใจ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล และในทางการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐบาล เช่น 
การเข้าเป็นรัฐบาล การมีอิทธิพลต่อรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ได้ให้ความหมายของ
การเข้าร่วมทางการเมืองว่า หมายถึง การมีส่วนร่วมในการกระท า (Activity) ของแต่ละบุคคลซึ่งมี
อิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายของรฐับาลเรียกว่า Autonomous Participation และการมีส่วนร่วมซึง่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายโดยทางอ้อมนอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรงแล้ว เรียกว่า 
Mobilized participation ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังหมายถึง บุคคลที่สนใจการเมือง มีความ
เข้าใจการเมือง เช่ือว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมือง มีความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง 
และตัวนักการเมือง และคิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่ของตน เป็นคนที่มี
ความสามารถในการเข้าสังคม และเป็นคนที่มีหวังในชีวิต การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความหมายไป
ถึงการให้ความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อระบบการเมือง นั่นคือการมีระเบียบวินัยเคารพ
กฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล การให้ความสนับสนุน เป็นทางหนึ่งที่จะลดปัญหา ในการปกครอง
และการบริหาร การให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเป็นอีกทางหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดย
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อ้อม ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดปญัหา จนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองต่อไป การมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ
การที่บุคคลมีการแสดงออกโดยความสมัครใจถึงการให้ความสนใจทางการเมืองโดยเป็นพฤติกรรมที่มี
อิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการท างานของรัฐบาล โดยการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเลือกผู้น าเพื่อมาเป็นผู้ปกครองและก าหนดนโยบาย 
 รูปแบบการมีสว่นร่วมทางการเมืองนั้น เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในแง่มุมต่างๆ  
 การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วม
ที่เกิดจากการก าหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึง
เป็นเพียงประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น การมี
ส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาด้วยความ
เท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของประชาชนตามแนวความคิด
และหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบการมีส่วนร่วม  
 การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) ซึ่งโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัว
กันเองเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งเป็น
รูปแบบที่เป็นเป้าหมาย การมีส่วนร่วมแบบชักน า (Induced) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการ
ความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของประเทศก าลังพัฒนา การมีส่วนร่วม
แบบบังคับ (Coercive) เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล  
ภายใตก้ารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบนี้เป็นรปูแบบที่ผูก้ระท าได้รบั
ผลทันที แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาว และมักจะมีผลเสียตรงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใน
ที่สุดยังมีนักวิชาการได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมมีดังต่อไปนี้  
 การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (direct participation) โดยผ่านองค์กรที่จัดตั้งโดย
ประชาชน (inclusive organization) การรวมกลุ่มเยาวชนต่างๆ 
 การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (indirect participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน (representative organization) กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 
 การมีประชาชนมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (open participation) โดยผ่านองค์กรที่ไม่ใช่
ผู้แทนของประชาชน (non-representative organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่เชิญชวน 
หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไรที่ได้ทุกเวลา 
 กระบวนการมีส่วนร่วม เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล สาเหตุของปัญหา การพิจารณา
ตัดสินใจเลือกแนวทาง การวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา การด าเนินการหรือปฏิบัติงาน และสิ้นสุดที่
การติดตามประเมินผล โดยการด าเนินการที่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ใน
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ฐานะเจ้าของชุมชนหรือทรัพยากรได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรยังพบว่ารูปแบบและ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะกว้างและชัดเจนไว้ ๓ รูปแบบคือ 
 ๑. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting) ซึ่งเห็นว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท า
ให้ประชาชนมีอิทธิพลเหนือผู้น า เพราะท าให้ผู้น าต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียงของตน แต่
คะแนนเสียงดังกล่าวนี้คือความเห็นเกีย่วกับความช่ือชมของพลเมอืงทีม่ีต่อผูน้ าได้เพียงเล็กน้อยเทา่น้ัน 
มิได้แสดงความช่ืนชอบเป็นพิเศษ ส าหรับขอบเขตของผลผลิตของการเลือกตั้งนั้นกว้างขวางมาก และ
มีอิทธิพลเหนือพลเมืองและแรงกดดัน ท าให้คะแนนเสียงเป็นเหมือนอาวุธที่มีอ านาจควบคุมรัฐบาล 
 ๒. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง (Campaign activity) ซึ่งพบว่า การที่พลเมืองได้มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้น ท าให้สามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือผลดารเลือกตั้งได้ โดยการ
ก าหนดคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไว้ก่อน และมีอิทธิพลต่อผู้น าไว้เช่นเดียวกับกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมทีย่ากและต้องการความคิดริเริม่สร้างมากกว่าการลงคะแนนเสยีงส าหรบัขอบเขต
ของกิจกรรมการรณรงค์หาเสียง 
 ๓. การร่วมกิจกรรมของชุมชนหรอืองค์กรทางสงัคม (Cooperative activity) ลักษณะการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ คือ การกระท าร่วมกันเป็นกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาทางการเมืองและสังคม เพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือการด าเนินงานของรัฐบาล การกระท าดังกล่าว
อาจเกิดข้ึนเวลาใดก็ได้ และอาจเกี่ยวกับปัญหาใดของกลุ่มก็ได้ นอกจากนี้อาจอาจเป็นการกระท า
ร่วมกันในกิจกรรมภายในองค์การที่เป็นทางการหรอืไม่เปน็ทางการก็ได้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
รูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลมากกว่ารูปแบบที่ ๒เนื่องจากมีคนจ านวนมากเข้าร่วมและอาจมีความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ร่วมมือกันนี้ต้องการความคิดริเริ่มบ้างเช่นกันส าหรับ
ของเขตของกิจกรรมที่ร่วมมือกันนี้ได้แก่ การท างานร่วมกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหาท้องถ่ิน การตั้ง
กลุ่มท างานเพื่อท้องถ่ินและเป็นสมาชิกที่บทบาทในหาทางแก้ปัญหาชุมชน การติดต่อเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ินร่วมกับคนอื่นๆ การติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินระดับพิเศษร่วมกับคนอื่นๆ การติดต่อเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ินในเรื่องเกี่ยวกับสังคม และการติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับพิเศษเกี่ยวกับปัญหาสังคม  
 
๕. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 นักรัฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัจจัยอันเป็นสาเหตุของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยการพยายามหาสาเหตุว่าเหตุใดสังคมหนึ่งจึงมีการขยายตัวของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
อย่างมาก ในขณะที่ในอีกสังคมหนึ่งนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อยหรือแทบจะไม่มีการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเลยสาเหตุที่มีผลท าให้เกิดความแตกต่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมี ดังนี้คือ 
 ปัจจัยด้านสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม (Environment Stimuli) หมายถึง ลักษณะของระบบ
สังคม (Social System) และสภาพการณ์ทางการเมือง (Political Setting) ซึ่งไม่เพียงจะกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีส่วนให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับขอบเขตปทัสถาน
และทางเลือกต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง บุคคลแต่ละคนแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็
จะรับสิ่งเร้าจากระบบการเมืองและสังคมได้ไม่เท่ากัน เพราะเขาจะเลือกรับรู้และเลือกสรรเฉพาะสิ่ง
เร้าที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของตนเท่านั้น 
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 ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล (Personal Factors) มี ๕ ประการด้วยกัน คือ 
พันธุกรรม แรงขับ ความต้องการทางจิตใจและร่างกาย และความเช่ือต่าง ๆ รวมทั้งทัศนคติทางการ
เมืองของแต่ละคนปัจจยัส่วนบคุคลจึงถือเปน็ปัจจัยทีเ่อื้ออ านวยให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืงใน
ระดับที่แตกต่างกันออกไปจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบอกถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้ 
 ปัจจัยทางด้านเพศ จากการวิจัยของ Milbrath และLeser W ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือช่ือว่า 
Political participation เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านเพศจะเห็นว่า เพศชายมีส่วนร่วมทางการเมือง
มากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ ยังพบว่าในหมู่คนที่มีสถานภาพต่ า อัตราการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันมาก ผู้ชายมีส่วนร่วมมากกว่าผู้หญิง แต่ในหมู่คนที่มี
สถานภาพสูง อัตราความแตกต่างในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ชายและผู้หญิงมีน้อยมาก สิ่งที่
ท าให้เพศชายและเพศหญิงมีอัตราการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันนั้น พบว่ามีสาเหตุมาจาก
การที่ผู้ชายมีความรู้สึกมีประสิทธิภาพในทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง กล่าวคือ ความรู้สึกว่าตนมี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนของการเมืองมากกว่าผู้หญิง นอกจากนั้น มิล
แบรท ยังพบว่าอัตราความแตกต่างในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเพศชายและเพศหญิงจะลด
น้อยลงก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่มากข้ึน คือ ผู้หญิงมีความรู้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มข้ึน 
มีการออกไปท างานนอกบ้าน และมีการขยายตัวของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสตรี 
 ปัจจัยทางด้านอายุ จากผลการศึกษาวิจัยของ Milbrath และLeser W ซึ่งเขียนไว้ใน
หนังสือช่ือว่า Political participation ยังพบว่ายิ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงข้ึน ผู้มีส่วน
ร่วมทางการเมืองจะมีอายุสูงข้ึนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่  ๓๐ ถึง ๕๐ ปี และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจะลดลงเมื่อผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองมีอายุ ๖๐ ปี ซึ่งหมายความว่า อายุมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน๕  

๖. สรุป 
 ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนคือ การให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศมีความเจริญและยังเป็นการปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนฉะนั้นการศึกษาจึงมีความส าคัญกับการพัฒนาทางการเมือง
ประชาชนในประเทศควรได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองหรือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ไม่
เพียงแต่ว่าไปเลือกตั้งหรือเข้าไปมีส่วนร่วมเพียงเพราะหน้าที่หรือเพียงเพราะเป็นกฎข้อบังคับเท่านั่น 
จากการให้บริการด้านการศึกษาที่รัฐได้ให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
กลุ่มประชาชนเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากเป็น
กลุ่มที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศเพราะประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้พอสมความในการมีสว่นร่วมทางการเมืองหรือการมีส่วนร่วมใน

                                                   
๕ Milbrath.Leser W..(1971). Political participation. New York: University of Buffalo 

Press. 
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กิจกรรมทางการเมอืงต่างๆ การเสนอข้อเท็จจริงทางการเมืองของประชาชน และระบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง หากประชาชนมีความสนใจในทางการเมือง มีการเปิดรับข่าวสารและเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้นหรือช่วยถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องให้สงัคมได้รับรู้ และกระตุ้นให้คนในสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนในทางที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
ที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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การสื่อสารทางการเมืองในยุคปัจจุบนั 
Political Communication in the Present Age 

พระมหาพิพัฒพงศ์  ิตธมฺโม 

บทคัดย่อ 
 การสื่อสารทางการเมืองถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ 
ในรูปของวาทวิทยาที่ว่าด้วยการเมือง และจริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการน าการโฆษณาชวนเช่ือมา
ผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองเข้าด้วยกัน การใช้ถ้อยค าที่เลือกสรรในการสั่งสอน กล่าวแก้และ
ตอบโต้ทางการเมือง อาจเป็นการสื่อสารทางการเมืองที่มีข้อจ ากัดจากเทคโนโลยีทางการสื่อสารใน
อดีต แต่เป้าหมายของการสื่อสารมิได้ผิดแผกแตกต่างไปจากเป้าหมายของการสื่อสารในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ในทุกวันน้ีการพัฒนาการความคิดทางการเมืองเป็นหวัใจส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม มีบทบาทหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในการ
ปลูกฝังและพัฒนาความคิดทางการเมืองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน การรายงานข่าวสารทางการเมือง
ของสื่อมวลชนเปรียบเสมือนการสร้างมโนภาพภายนอกให้เกิดข้ึนในสมองของผู้รับสาร หากผู้รับสาร
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการเมอืง, ยุคปจัจบุัน 

Abstract 
 Political communication was actually used as a political tool since ancient 
Greece. In the form of discourse on politics and ethics, as well as bringing 
propaganda together with political content Using selected words to teach Solve and 
respond to politics May be a political communication that has limitations from past 
communication technology But the goal of communication is not different from the 
current communication goals. Today, the development of political thought is at the 
heart of the media democracy as an institution of society. Has an important role To 
cultivate and develop the correct political ideas of the people Media coverage is like 
creating an external concept in the recipient's brain. If the recipient receives 
information from the media  
Keywords : Political Communication, Present Age 

๑. บทน า 
 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นศาสตร์ที่มีจุดเริ่มต้นมาต้ังแต่
ยุคกรีก โบราณ ซึ่งเน้นในเรื่องวาทวิทยา (rhetoric) การเมือง และจริยธรรม เป็นการน าการโฆษณา
ชวนเช่ือ (propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผล

                                                   
 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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สัมฤทธ์ิใน ทางการเมือง การสื่อสารทางการเมอืงจงึเป็นแนวทางการศึกษาที่ตระหนักถึงการสื่อสารใน
ฐานะเครื่องมือของ การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่เป้าหมายทางการเมือง โดยอาศัยการสื่อสาร
สร้างแนวทางการยอมรับข้ึน ในกลุ่มประชาชน ผู้รับสาร ซึ่งในการด าเนินการทางการเมืองการ
ปกครองของทุกสังคมจะมีความเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการสื่อสารทางการเมืองไม่ลักษณะใดก็ลักษณะ
หนึ่ง ท าให้เกิดการท าหน้าที่ของระบบการเมือง การสื่อสารทางการเมืองมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการสื่อสาร ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม 
(Group Communication) หรือการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) แต่ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อสารในรูปแบบใด เป้าหมายของการสื่อสารในบริบททางการเมืองมักจะเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่ง
สาร (Sender) มีความคาดหวังต่อผลที่จะเกิดข้ึนจากการสื่อสาร (Communication Effect) ทาง
การเมืองที่มีต่อผูร้ับสาร (Receiver) แทบทั้งสิ้น การสื่อสารทางการเมืองจึงมักถูกใช้ในการสร้างความ
มีช่ือเสียง (Celebrity Making) การสร้างภาพลักษณ์ (Image Building) ตลอดจนเพื่อน าเสนอ
นโยบายทางการเมืองของนักการเมืองต่าง ๆ  
 การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อ านาจและผลประโยชน์ การสื่อสารกับการเมืองมีความ
เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อสังคม       
ตามทรรศนะของอริสโตเติล (Aristotle) ที่เห็นความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับอ านาจและผลประโยชน์  ส าหรับการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การพูด การจูงใจ และ
การกระท าในทางการเมือง ทุกสิ่งทุกอย่างในทางการเมืองคือการสื่อสารหน้าที่ที่กระท าทั้งหมดใน
ระบบการเมือง สื่อมวลชนจึงมีบทบาทในการน าเสนอข่าวสารที่เป็นจริงเพราะทั้งการเมืองและการ
สื่อสารต่างก็มีอิทธิพลต่อกัน ตลอดจนสื่อมวลชนยังมีบทบาทในการสื่อสารทางการเมือง  (Political 
communication) และมีส่วนต่อการพัฒนาระบบการเมือง เพราะบทวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ของ
สื่อมวลชนล้วนแล้วแต่มีส่วนผลักดันให้เกิดแนวคิดและมุมมองในประเด็นปัญหาท าให้เกิดความคิด
วิเคราะห์เจาะลึก จึงท าให้เกิดการตื่นตัว เอาใจใส่ต่อปัญหาของบ้านเมืองมากข้ึน  เพราะสังคม
ตะวันออกแต่เดิมนั้นประชาชนจะสนใจการเมืองน้อยมาก เมื่อมีสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทก็ท าให้ภาค
ประชาชนเองเอาใจใส่ในการเมืองมากขึ้น 

๒. ความหมายของการสื่อสารทางการเมือง  
 เมื่อการเมืองคือเรื่องของอ านาจ การสื่อสารทางการเมืองจึงหมายรวมถึงการถ่ายทอด
ความหมาย สัญญาณ หรือ สัญลักษณ์ระหว่างบุคคล เพื่อต้องการมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นในสังคม 
ดังนั้น การสื่อสารทางการเมืองจึงหมายถึงกิจกรรมสื่อสารทุกอย่างที่มนุษย์สร้างข้ึนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
สาธารณะ (Public Sphere) หรือพื้นที่ส่วนตัว (Private Sphere) แต่ในการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร
ทางการเมืองครั้งนี้จะใช้ศัพท์ การสื่อสารทางการเมืองในความหมายแคบ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี ้
 การสื่อสารทางการเมือง เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง  กับการแลกเปลี่ยน
ข้อเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล  การสื่อสาร
ทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษ ที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสงัคม การเมือง
และท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง และการสื่อสารทางการเมืองยังเป็น  
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กิจกรรมที่แพร่หลายทั่วไป๑ อัลมอนด์ และโคลแมน (Almond & Coleman)๒ ระบุว่า การสื่อสารทาง
การเมืองคือ กิจกรรมที่เผยแพร่ทั่วไป อันเป็นการท าหน้าที่ทั้งหลายด าเนินอยู่ในระบบการเมือง  
กระบวนการ การสร้างโครงข่ายผลประโยชน์ การประสานผลประโยชน์ การประยุกต์ใช้กฎและการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ล้วนด าเนินไปโดยอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ  
 ส าหรับไมเคิล รัช และฟิลลิป อัลทอฟฟ์ (Rush & Althoff)๓ ให้ความหมายว่า               
การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารที่เกี่ยวกับการเมืองจากส่วนหนึ่งของระบบ
การเมืองไปยังอีก ส่วนหนึ่งของระบบการเมือง และเป็นการถ่ายทอดระหว่างระบบสังคมกับระบบ
การเมือง  การวิเคราะห์การเมือง นอกจากนี้ Robert E. Denton and Gary C. Woodward นิยาม
ความหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยเน้นถึงการสื่อสารเกี่ยวกับภารกิจที่รัฐกระท า ดังนั้น
การสื่อสารทางการเมืองจึงหมายถึง “การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ (รายได้ของ
รัฐ) อ านาจหน้า(ใครรับมอบอ านาจในการออกกฎหมายหรือในการตัดสินใจทางการบริหารและนิติ
บัญญัติ) และมาตรการต่างๆ ของรัฐ (การให้รางวัลและการลงโทษ)”๔ Warren K Agee, Phillip H. 
Ault and Edwin Emery ระบุว่าการสื่อสารทางการเมอืง “เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง
กับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนะความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล       
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองและทาให้บุคคลสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง”๕ 
 สรุปได้ว่า การสื่อสารทางการเมือง คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร          
ความคิดเห็น ค่านิยม อุดมการณ์ ทางการเมือง ภายในระบบการเมืองอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งฉายภาพให้
เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์กระท าในทางการเมืองการสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นความพยายามที่
จะใช้ประโยชน์จากกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมที่ต้องมีการสื่อสารถึงกัน  ผสานกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของการเมืองที่ต้องมีการโน้มน้าวช้ีน า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ การสื่อสารทางการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องของชะตากรรมหรือความบังเอิญที่ก าหนดโดยสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ หากแต่เป็นเรื่องของศักยภาพและเจตจ านงที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดเอง 

                                                   
๑
Agree, W. K., Ault P. H., & Emery, E. (1976). Introduction to mass communication. 

New York, NY: Harper & Row. p. 4, อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 15.  
๒Almond, G. A., & Coleman, J. S. (1960). The Politics of the Developing Area. 

Princeton: Princeton University Press. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 15. 
๓Rush, M., & Althoff, P. (1971). An Introduction to Political Sociology. London: 

ThomasNelson and Sons. p. 160. อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง. น. 15. 
๔ Robert E. Denton and Gary C. Woodward, Political Communication in America (New 

York: Praeger, 1990) 14, quoted in Brian McNair, An Introduction to Political Communication 
(London: Routledge, 1995), 3. 

๕Warren K. Agee, Phillip H. Ault and Edwin Emery, Introduction to Mass 
Communications (New York: Harper & Row, 1976), อ้างถึงใน สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์  “กลยุทธ์การสื่อสาร
การเมืองของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยดารงตาแหน่งก านัน ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 
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๓. พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมือง 
 ประวัติศาสตร์การสื่อสารของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอันอาจเรียกได้ว่าเป็น
การปฏิวัติทางด้านการสื่อสารทั้งหมด ๔ ครั้งด้วยกัน ๑๒ กล่าวคือ ครั้งแรก เมื่อมนุษย์เริ่มมีภาษาพูด
และมีวัฒนธรรมโดยการเล่าสืบต่อกันมา ครั้งที่สอง เมื่อมนุษย์มีภาษาเขียนและถ่ายทอดวัฒนธรรม
โดยการเขียน ครั้งที่สามเมื่อมีเทคโนโลยีทางการพิมพ์เกิดข้ึนท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ออก
ไปสู่มวลชนได้เป็นจ านวนมากและครั้งที่สี่ คือในยุคปัจจุบันที่มีการเกิดข้ึนของระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดิจิทัล การปฏิวัติการสื่อสารแต่ละครั้งนั้นล้วนส่งผลให้เกิดลักษณะทางวัฒนธรรมใหม่  ๆ ที่สืบ
เนื่องจากการปฏิวัติครั้งนั้นข้ึนมา หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ 
และสังคมตามมา ทั้งนี้เพราะการสื่อสารนั้น มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิถีทางที่สังคมจะจัดการกับการ
ผลิตและการกระจายความมั่งค่ัง ตลอดจนวิถีทางในการปกครอง  
 แฮร์โรลด์ อินนิสส์ (Harold A. lnnis)๖ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชาวแคนาดาที่สนใจ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ยกตัวอย่างว่า เมื่อมนุษย์เริ่มมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการ
เขียนในยุคต้น ๆ นั้น มนุษย์เขียนบันทึกลงบนแผน่หิน ต่อมาเมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าข้ึน
มนุษย์สามารถประดิษฐ์กระดาษปาปิรุส  (papyrus) ข้ึนมาใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากการใช้สื่อที่เป็น “แผ่นหิน” มาเป็นสื่อที่เป็น “กระดาษ” ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงข้ึน กล่าวคือ อ านาจทางการเมือง และการปกครองได้เปลี่ยนมือจากกษัตริย์มาเป็นกลุ่ม
พระและนักบวช เนื่องจากพระและนักบวชสามารถที่จะผูกขาดการอบรม กล่อมเกลาสมาชิกในสังคม
ได ้ต่อมาเมื่อเกิดเทคโนโลยีการพิมพ์ข้ึนท าให้คนมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของ หนังสือและแสวงหาความรู้
เองได ้ การผูกขาดอ านาจโดยพระและนักบวชก็เสื่อมสลายลงไป  เกิดเป็นแนวคิดใหม่เรื่อง “ชาติ”             
การส่งเสริมสิทธิส่วนบุคคล และลัทธิปัจเจกชนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
และโทรคมนาคมผ่าน “สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล” อ านาจได้ถูกเปลี่ยนผ่านมายังผู้ที่มีเทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสาร ภาวะของการผสานกันระหว่างทุน เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร (convergence) ที่
เกิดข้ึน จึงส่งผลให ้“กลุ่มทุน” เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการเมอืงเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่าง
มาก โดยแนวคิด “เสรีนิยมใหม่” (Neo-Liberalism) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของทุนได้ถูกส่งผ่าน
ความก้าวหน้าทางการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจ เช่น การเปิดเสรีทางการ
ค้า การเปิดเสรีทางการเงิน เสรีนิยมใหม่ทางวัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันทั้งโลก              
การมีวัฒนธรรมโลกที่เป็นแบบแผนเดียวกัน การบริโภคตามกระแสวัตถุนิยม และเสรีนิยมใหม่       
ทางการเมือง เช่น กระแสประชาธิปไตย (Democratization) ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) เป็นต้น พัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองในยุค
โลกาภิวัตน์ จึงได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของการ
สื่อสารทางการเมืองตามไปด้วย เนื่องจากบริบท 
 สรุปได้ว่าพัฒนาการของการสื่อสารทางการเมืองโดยเริ่มต้นจากเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เมื่อมนุษย์เริ่มมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการเขียนในยุคต้น ๆ นั้น มนุษย์เขียนบันทึกลงบนแผ่นหิน 

                                                   
๖กาญจนา แก้วเทพ. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑. 



๒๑๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ต่อมาเมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้าข้ึนมนุษย์สามารถประดิษฐ์กระดาษข้ึนมาใช้ เทคโนโลยี
การสื่อสารจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการใช้สื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน  

๔. ความส าคัญของการสื่อสารทางการเมือง 
 ลูเซียน พาย (Lucian W. Pye) เห็นว่า การสื่อสารโครงข่ายที่โยงใยสังคมมนุษย์ 
โครงสร้างของระบบการสือ่สารเปรียบเสมือนโครงกระดูกของสังคม เนื้อหาสาระ (content) ของการ
สื่อสารก็คือใจความส าคัญ (substance) ของการปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์ (intercourse) การ
ไหลเวียนของสารสื่อสารจะก าหนดทิศทางและอัตราการพลวัตการพัฒนาของสังคม  การสื่อสาร
แผ่ซ่านไปทั่วสังคมและพบเห็นได้ในทุกส่วนในวิถีสังคม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะท าการวิเคราะห์
กระบวนการทางสังคมทั้งหมดโดยอาศัย โครงสร้างเนื้อหาสาระ และการไหลเวียนของการสื่อสาร ได้
พิจารณาบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาทางการเมือง โดยแบ่งสังคมออกเป็น ๓ แบบ ได้แก่ 
 ๔.๑ สังคมโบราณ (Traditional Society) คือ เป็นสังคมซึ่งระบบการเมอืงยังไม่พัฒนา
อาจเป็นระบบหัวหน้าเผ่า (Tribal Leader) หรือเจ้าผู้ครองนครหรือราชาธิปไตย หรือคณาธิปไตยซึ่ง
คงรูปไม่แน่นอนในสังคมเช่นนี้การสื่อสารทางการเมืองเป็นไปตามระดับสถานะทางการเมืองซึ่ง
ก าหนดแน่นอนตายตัวการถ่ายทอดข่าวสารและความคิดเห็นไปในทางเดียว คือ จากเบื้องบน (ผู้ครอง
อ านาจในแผ่นดิน) ลงมาสู่ประชาชน ไม่มีการถ่ายทอดย้อนกลับจากประชาชนไปสู่ผู้กุมอ านาจ ในการ
ปกครองในสังคมแบบนี้การสื่อสารมวลชนยังไม่ก าเนิดข้ึน เพราะมวลชนยังไม่มีสิทธ์ิมีเสียงในทาง
การเมือง มวลชนมีหน้าที่เพียงรับฟังค าแถลงการณ์หรือค าช้ีแจงจากรัฐบาลเท่านั้น 
 ๔.๒ สังคมสมัยใหม่ (Modern Society) ในสังคมเช่นนี้ อ านาจทางการเมืองกระจาย
ออกไป สังคมประกอบด้วยกลุ่มชนซึ่งมุ่งปกป้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง อ านาจทาง
การเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสันติ การสื่อสารทางการเมืองเป็นไปในลักษณะทิศทางที่สวนกันคือ 
ข่าวสารและความคิดเห็นถูกถ่ายทอดจากผู้คุมอ านาจทางการเมืองมาสู่มวลชน  และจากมวลชน
ย้อนกลับ (Feedback)ข้ึนไปสู่เบื้องบนอีกครั้งหนึ่ง ในสังคมเช่นนี้ การสื่อสารมวลชนเป็นสื่อส าคัญ
ทางการเมืองเพราะเป็นสื่อถ่ายทอดข่าวสาร และเป็นตลาดเสรีของความคิดเห็น 

๔.๓ สังคมซึ่งก าลังเปลี่ยนรูป (Transitional Society) เป็นสังคมซึ่งอยู่ในระดับ
ระหว่างสังคมโบราณและสังคมสมัยใหม่ คือ สังคมที่ก าลังพัฒนาจากสังคมโบราณแต่ยังไม่บรรลุถึง
ความส าเร็จที่จะเป็นสังคมสมัยใหม่อย่างแท้จริง ในสังคมชนิดนี้ อ านาจทางการเมืองยังไม่กระจาย
ออกไปสู่ประชาชนอย่างแท้จรงิ แต่มวลชนเริ่มมีสิทธิมีเสยีงในทางการเมือง (Political Participation)          
ในสังคมเช่นน้ี กลุ่มชนที่ส าคัญ คือ ผู้น าสมัยใหม่ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับการศึกษาดี ตระหนักในภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้น าสมัยใหม่เหล่านี้ เป็นพลังส าคัญในสังคมแบบนี้ เพราะเป็นผู้ผลักดัน
มวลชนรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เช่น กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา ในสังคมซึ่งก าลังเปลี่ยนรูป      
การสื่อสารมวลชนเริ่มฟักตัวเกิดข้ึนฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนอาจไม่สมบูรณ์เช่นในสังคม
สมัยใหม่ คือ ยังไม่มีการถ่ายทอดสวนทิศทางระหว่างผู้มีอ านาจกับมวลชนอย่างแท้จริง บทบาทของ
สื่อสารมวลชนในสังคมเช่นน้ี มักจะเป็นไปในรูปที่ผู้น าจะเป็นผู้ช้ีทางให้ประชาชนเข้าใจในสภาพความ



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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เปลี่ยนแปลงทางสังคม ส าหรับสื่อสารมวลชนน้ันมีภาระหน้าที่เป็นพิเศษ คือ เป็นผู้น าและเป็นผู้สอน
ให้เข้าใจในบทบาททางการเมืองของตน๗  

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองที่
ก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมอืง มพีัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนาน และมี
ความส าคัญต่อระบบการเมือง เป็นกิจกรรมที่แพร่หลายทั่วไป ทั้งการสร้างโครงข่ายผลประโยชน์      
การประสานผลประโยชน์การสร้างกฎ การประยุกต์ ใช้กฎและการปรับเปลี่ยนกฎ ล้วนด าเนินไปโดย
อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือด้วยกันทั้งสิ้น 

๕. บทบาทของการสื่อสารทางการเมือง 
การสื่อสารทางการเมืองมีส่วนส าคัญในการค้ าจุนระบบการเมืองให้ด ารงอยู่และไม่ว่า

ประเทศนั้น ๆ จะมีการปกครองรูปแบบใดก็ตาม การสื่อสารทางการเมืองจะแสดงบทบาทหน้าที่       
๓ ประการดังต่อไปนี้๘ 

๕.๑ ประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  จะด าเนินการเผยแพร่ข่าวสาร ช้ีแจงนโยบาย การด าเนินงาน

และผลงานไปยังประชาชน ผ่านสื่อสารมวลชน โดยการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลมักมีวัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์ตลอดจนประเด็นทางการเมืองการปกครองให้ประชาชน
รับทราบ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีในหน่วยงานหรอืระหว่างองค์กรทางการเมืองกับประชาชน ช่วย
ทาให้ประชาชนและรัฐบาลมองเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างสอดคล้องต้องกัน 

๕.๒ กล่อมเกลาทางการเมือง 
การด าเนินการเผยแพรข้่อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชน ในอกี

ด้านหนึ่งคือการสร้างรับรู้และการเรียนรู้ในแนวทางการปกครอง  ผ่านการเน้นย้ าและส่งต่อค่านิยม 
แนวคิด และอุดมการณ์ที่เป็นที่ยอมรับภายใต้ระบอบการปกครองที่เป็นอยู่ให้แก่ประชาชน  ซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดทัศนคติและจิตสานึกทางการเมือง อันจะนาไปสู่การเตรียมพร้อมประชาชนให้เป็น
พลเมืองที่ดีตามแนวทางการปกครอง เช่น มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการสนับสนุนภารกิจของ
รัฐบาล เคารพกฎหมาย ไม่ละเมิดค่านิยมของสังคม และเป็นการสรา้งเสถียรภาพให้แก่ระบบการเมือง
โดยป้องกันไม่ให้สมาชิกของสังคมหันเหไปสู่แนวทางการเมืองอื่น 

๕.๓ สร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง 
ภาพลักษณ์ที่ดีทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้คณะรัฐบาลสามารถท างานได้อย่าง

ราบรื่นและมีเสถียรภาพ การสื่อสารทางการเมืองจึงถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนให้เกิดความรู้สึกและรักษาไว้ซึ่งความนิยมชมชอบ  การยอมรับในสถานภาพและคุณงาม

                                                   
๗ Pye, Lucian W. (๑๙๗๒). Introduction in Communication and Political Development. 

New Jersey, NJ: Princeton University Press. pp. ๔-๔๒.; อ้างถึงใน อลงกรณ์ อรรคแสง. (๒๕๕๓). อ้างแล้ว. 
น. ๑๖-๑๗. 
 ๘ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร, การส่ือสารทางการเมืองภาครัฐ ใน ประมวลสาระ
ชุดวิชาการส่ือสารการเมือง หน่วยที่ ๘-๑๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙), หน้า      
๘-๙. 
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ความดีของผู้ดารงต าแหน่งทางการเมือง นโยบาย กฎหมาย ตลอดจนการตัดสินใจทางการเมืองต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงหากผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่เป็นที่ยอมรับหรือคณะรัฐบาลมี
ผลงานไม่โดดเด่นเท่าที่ควร แต่สามารถใช้สื่อมวลชนเน้น 
 ประชาสัมพันธ์เพียงด้านดีและกลบจุดด้อยเพื่อสร้างการยอมรับให้มีมากข้ึนก็นับว่าเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ได้เช่นกัน ดังนั้นภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการประกอบสร้างความจริงซึ่ง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงประสานกับการรับรู้ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของประชาชน 

เสรี วงษ์มณฑา กล่าวถึงบทบาทของการสื่อสารทางการเมืองไว้ดังนี้๙ 
๑. สร้างทัศนคติทางการเมือง 
การเผยแพร่ข่าวสารผา่นสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตหรือการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาลเหตุผลของการออก
กฎหมาย นโยบาย การด าเนินโครงการ และผลงาน ช่วยทาให้ประชาชนเกิดทัศนคติต่อระบบ
การเมือง กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารจะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้สึกนึกคิดอันเป็นการประเมิน
คุณค่าต่อรัฐบาล องค์กรทางการเมือง นักการเมือง กลุ่มกดดันฯ ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองใน
ขณะนั้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะมีผลต่อการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนต่อไป 

๒. สร้างความสนใจในการเมือง 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เช่น การได้รับรู้ว่ารัฐบาลก าลังท าอะไรหรือจะท า

อะไรใช้งบประมาณเท่าใด และจะเกิดผลดีผลเสียต่อใคร อย่างไร หรือการได้รับรู้ความคิดเห็นหรือ
ท่าทีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจใน
การเมือง เนื่องจากเห็นความเช่ือมโยงว่าการตัดสินใจทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
หรือสถาบันทางการเมืองสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหรือผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างไร 

๓. สร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเมือง 
การสื่อสารทางการเมืองไม่เพียงแต่สร้างความสนใจในการเมืองเท่านั้นหากแต่ยังสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ฯลฯ 
ของประเทศที่เกิดข้ึนจริงในขณะนั้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถทาความเข้าใจความเป็นไปของ
ประเทศในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคต ดังนั้นแหล่งสารทางการเมืองจึงมีส่วนส าคัญในการควบคุม
สังคมผ่านการก าหนดว่าประชาชนควรรู้อะไรและอย่างไร  เช่น การเน้นย้ าโดยสื่อบุคคลหรือ
สื่อสารมวลชนที่เช่ือมโยงระบอบประชาธิปไตยเข้ากับเลือกตั้งที่ทุจริตคดโกงเพียงด้านเดียวเป็นส่วน
ส าคัญที่ทาให้ประชาชนเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ดีและไม่เหมาะสมกับคนไทย  ส่งผลให้
ประชาชนมีใจโน้มเอียงไปสู่การปกครองในรูปแบบอื่นได้ง่าย 

๔. สร้างบทบาททางการเมือง 
บทบาทของการสื่อสารทางการเมืองทั้ง ๓ ประการข้างต้นนามาสู่การสร้างบทบาททาง

การเมืองให้แก่ประชาชน โดยประชาชนจะแสดงบทบาททางการเมอืงหรือมสี่วนร่วมทางการเมืองของ

                                                   
๙เสรี วงษ์มณฑา, การประยุกต์ทฤษฎีในการส่ือสาร ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎีการ

สื่อสาร หน่วยที่ ๙-๑๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), ๗๒๑-
๗๒๔. 
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ตนได้เหมาะสมและได้มากเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะ
สมาชิกของระบบการเมืองและระบอบการปกครองที่เอื้ออานวย อย่างไรก็ตามการแสดงบทบาททาง
การเมืองของประชาชน เช่น การเลือกตั้ง การเดินขบวนประท้วง การร้องเรียน การวิพากษ์วิจารณ์ 
การลงประชามติ การลงสมัครรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ฯลฯ ล้วนเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการสื่อสารความต้องการไปถึงผู้ปกครอง ส่งผลให้ระบบการเมืองสามารถทาหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๕. น ารัฐบาลเข้าไปใกล้ชิดประชาชน 
 การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนสามารถสร้างความรู้สึกเสมือนจริงว่าผู้บริหารประเทศได้มา
พบปะกับประชาชนด้วยตนเองถึงที่พานักอาศัย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้
ประชาชนรับรู้ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลของตนได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดพร้อมทั้ง
สามารถมองเห็นสีหน้า ท่าทาง และได้ยินเสียงได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยลักษณะการสื่อสาร
ที่ไร้พรมแดนจึงทาให้ประชาชนภายในรัฐหนึ่ง ๆ สามารถพบปะกับบุคคลส าคัญทางการเมืองและ
ได้รับรู้ถึงแนวความคิดทางการเมืองจากหลากหลายประเทศ ซึ่งกระตุ้นหรือกดดันให้รัฐบาลของแต่ละ
ประเทศต้องตื่นตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสากล 

๖. รับรองสถานภาพของฝ่ายการเมือง 
ไม่เพียงแต่บุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเท่านั้นที่ต้องการการยอมรับในสถานภาพ 

แม้แต่องค์กร/สถาบันทางการเมือง การใช้อ านาจบัญญัติกฎหมายการด าเนินงานตามนโยบายหรือ
โครงการต่าง ๆ  ของรัฐบาลก็ต้องการการยอมรับด้วยเช่นกันการสือ่สารทางการเมืองผ่านสือ่มวลชนจึง
เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ส าคัญในการนาเสนอบุคคลองค์กร กฎหมาย นโยบาย และโครงการให้
เป็นที่รู้จักถึงคุณสมบัติที่ดีหรือให้เกิดมีความส าคัญจาเป็นข้ึนในสังคม เพื่อจูงใจให้ประชาชนยอมรับ
สนับสนุน ซึ่งย่อมส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การบังคับ
ใช้กฎหมาย การด าเนินงานตามนโยบาย หรือโครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หาก
รัฐบาลใดสามารถสรา้งการยอมรบัได้มากก็ย่อมเอื้อต่อการมีความชอบธรรมทางการเมืองที่ช่วยให้การ
ครองอ านาจเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ 

ดังนั้น การสื่อสารทางการเมืองจึงเปรียบเสมือน “เส้นประสาทของการเมืองการ
ปกครอง” หรือที่เรียกว่า The nerves of government เนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างของระบบ
การเมืองมีลักษณะเป็นโครงข่ายของระบบการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารและกระบวนการสื่อสารเป็น
พื้นฐานของทุกกิจกรรมทางการเมืองและช่วยประสานส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมืองเข้าไว้ด้วยกัน๑๐ 
นอกจากนี ้หากพิจารณาการสื่อสารทางการเมืองจากทัศนะของ หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) 
ในประเด็นกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ เผยให้เห็นว่า แม้ “รัฐบาล” ซึ่งจัดเป็นกลไกด้านการ
ปราบปรามของรฐัมีบทบาทหน้าทีห่ลกั คือ ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น ออกกฎหมาย 
นโยบาย หรือโครงการ การบังคับบัญชาและกากับดูแลให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่ได้วางไว้ 
การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังมีบทบาทหน้าที่

                                                   
 ๑๐ชวนะ ภวกานันท์, ทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง ใน ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารการเมือง 
หน่วยที่ ๑-๗, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (นนทบุรี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), หน้า ๔๒. 



๒๑๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

รองในเชิงอุดมการณ์ (กาหนดกรอบความคิดและการกระทาของคนในสังคม) ควบคู่กับการใช้ความ
รุนแรงด้วย ๒๓ ซึ่งในที่นี้ก็คือการใช้สถาบันสื่อมวลชนในการเผยแพร่ ส่งข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
ตลอดจนค่านิยมแนวความคิดความเช่ือของรัฐ/รัฐบาล ไปสู่ส่วนอื่นของสังคม เช่น เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชน เพื่อให้การกุมอ านาจรัฐเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ
แต่กระนั้นการทาหน้าที่เชิงอุดมการณ์ของรัฐบาลมไิด้เป็นไปอย่างง่ายดาย หากแต่ต้องเผชิญกับการทา้
ทายแรงต่อต้านทางความคิดจากผู้ที่ถูกปกครอง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการทาหน้าที่เชิง
อุดมการณ์ของรัฐบาลเองการสื่อสารทางการเมืองพบว่ามีหลากหลายมิติในการศึกษาแต่ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองระดับมวลชน คือ 
รัฐบาล ซึ่งได้เข้ามาใช้อานาจบริหารและทรัพยากรการสื่อสารของรัฐแล้วด าเนินการส่งสาร เช่น 
นโยบาย ผลงาน การด าเนินงาน แนวคิด และค่านิยมทางการเมือง เป็นต้น ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
โดยเฉพาะสื่อมวลชนของรัฐไปสู่ประชาชนเพื่อให้เกิดการยอมรับหรืออย่างน้อยที่สุดไม่คัดค้านใน
กิจกรรมที่รัฐบาลกระทาทั้งในด้านข่าวสาร นโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะมีผลสืบเนื่องต่อ
การเกิดความชอบธรรมทางการปกครอง 

๖. สรุป 
 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในปัจจุบันสามารถพิจารณาได้จากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งทุนนิยมแบบโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนในสังคม 
รวมไปถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ดังนั้นกระบวนการสื่อสารทางการเมืองในยุค
โลกาภิวัฒน์จึงมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยกระบวนการดังกล่าวได้ถูกผสมผสานเข้ากับสื่อ
อิเล็กทรอนิกสร์ูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต วิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงต่อผูช้ม การ
ส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้อิทธิพลของแนวคิดด้านการตลาดและการโฆษณาใน
กระแสโลกาภิวัตน์ยังส่งผลให้เกิดการสื่อสารการตลาดทางการเมืองอย่างกว้างขวางทั่วโลกอีกด้วย สิ่ง
เหล่าน้ีได้ส่งผลให้ “ทุนเข้ามามีความสัมพันธ์กับการสื่อสารและการเมืองอย่างแยกกันไม่ออก” กลุ่ม
ทุนธุรกิจสื่อสารจึงเป็นกลุ่มทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคโลกาภิวัตน์จนกระทั่งสามารถสร้างเครือข่าย
การสื่อสารทางการเมืองซึ่งสามารถช้ีน าสังคมได้อย่างรอบด้านในลักษณะจักรวรรดินิยมการสื่อสาร
นั่นเองปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่า ปัญหาการสื่อสารทางการเมืองไทยมีหลายประการไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการครอบง าสื่อ ปัญหาการสื่อสารทางการเมืองในแง่ของจริยธรรมของผู้ใช้สื่อ และปัญหาด้าน
บุคลากรที่ท าหน้าที่สือ่มวลชน อย่างไรก็ตามแนวโน้มการสื่อสารทางการเมืองไทยนั้น สื่อน่าจะมีความ
เป็นสาธารณะร่วมกันมากข้ึนอันเนือ่งจากการปฏิรูปสื่อรวมทั้งเสรีภาพของหนังสอืพิมพ์และสื่อสิง่พมิพ์
ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่แนวโน้ม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจจะเกิดข้ึนได้ด้วยการขับเคลื่อนทางสังคมด้วยกระแสความคิดเรือ่งการ
สร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างประชาสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งอาจะส่งผลให้ปัญหาต่างๆได้มีการคลี่คลายได้
ด้วยตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์สังคมการเมืองปัจจุบัน สื่อ คือเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วงชิง
หรือการมีส่วนร่วมและการครอบครองสื่อ นับว่าเป็นหัวใจในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ องค์กร
ราชการ รวมกระทั่งการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน ก็นับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการ
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เคลื่อนไหว ดังนั้น การเคลื่อนไหวทางราชการ ทางธุรกิจและการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองจึงมี
ความปรารถนาเหมือนกัน นั่นคือ ความต้องการมีสื่อในครอบครอง ซึ่งหมายถึงมีเครื่องมือหรือมี
ช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาชวนเช่ือกับสาธารณชนจะ
เห็นได้ว่าผลกระทบต่อสงัคมอันเกดิจากอิทธิพลของการสือ่สารมวลชนในการสือ่สารทางการเมืองมีอยู่
หลายประการ เช่น ผลกระทบต่อโครงสร้างของสังคม การจัดระเบียบสารสนเทศทางการเมือง ชนช้ัน
ใหม่ในการสื่อสารทางการเมือง กรรมสิทธ์ิในสารสนเทศทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและ 
บทบาทของอ านาจอธิปไตย รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นต้น 
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การพัฒนาสมรรถนะตามหลักอทิธิบาท ๔ 
COMPETENCY DEVELOPMENT  ACCORDING TO FOURFOLD IDDHIPÃDA 

พระสมนึก ธีรปญฺโ  (กลับน้อม) 
ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

บทคัดย่อ 
การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรเป็นสิ่งที่ดี เพราะหลักอิทธิบาท 

๔เป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการใช้ชีวิตให้ประสบความส าเรจ็ ให้มีสมรรถนะในการท างาน
เป็นธรรมค าสอนที่เหมาะส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยเฉพาะผู้ที่เป็น
หัวหน้าหรือผู้น าต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณธรรม และพลังที่จะช่วยท าให้การด าเนินงานหรือการท ากิจกรรม
เกิดความมั่นใจ และส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลยุทธ์ (Strategic) หรือหลักการในการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency Development) เป็นกล
ยุทธ์ที่มีการน ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในงานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human 
Resource Management) และงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Development) อันเนื่องมาจากสามารถตอบโจทย์ของการคัดสรรบุคลากรที่จะก้าวเข้ามาปฏิบัติงาน
ตรงกับความต้องการขององค์กร  
ค าส าคัญ : การพัฒนาสมรรถนะ, อิทธิบาท ๔ 

Abstract 
 The adoption of the 4 major talisman to develop the competency of the 
organization is a good thing. Because of the main influence 4 is a principle that is 
used as a guideline for a successful life To be able to work as a doctrine that is 
suitable for use in the development of personnel performance Especially those who 
are leaders or leaders to create morality And the power to help make the operation 
or activity to be confident And affect the achievement according to the goals laid 
down. 

Personnel development to have skills in working with the assigned duties and 
solving various problems. About that person It is important to have a strategy 
(Strategic) or effective management principles. Competency Development is a 
strategy that is widely used in human resource management (Human Resource 
Management). ) And Human Resource Development due to the ability to answer the 
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selection of personnel who will step into the work that meets the needs of the 
person.  
Keywords: Competency Development,  FOURFOLD IDDHIPÃDA 

๑. บทน า 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะด้านความรู้ความ 

สามารถและด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กรเพื่อช่วยให้เกิด
ผลงานที่มีคุณภาพสูงสามารถแก้ปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันกาลใน
สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน๑ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปน็การส่งเสริมสนับสนุนใหส้่วนราชการบรหิารทรพัยากรบคุคลตามกรอบ
มาตรฐานการบริหารทรัพยากรช่วยท าให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งข้ึน มีการติดต่อ
ประสานงานดีย่ิงข้ึนช่วยท าให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วย
ลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ช่วยท าให้บุคคลนั้น ๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆเป็นคนทันสมัยต่อความ
เจริญทางเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามปรัชญา
ของการพัฒนาบุคคลที่ส าคัญ คือ บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเองที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มพูนข้ึนได้
ทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ถ้าหากมีแรงจู งใจที่ดีพอ การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ควร
ด าเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Development)  

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อความส าเร็จ  ของส่วนราชการ ข้าราชการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักคุณธรรม 
มีความพร้อมรับผิดในการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความส าเร็จของส่วนราชการ จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใช้ในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด องค์กรจะประสบความส าเร็จ    
หรือไม่ข้ึนอยู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีความรู้
ความสามารถอันจะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน  สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตหรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆน าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการในองค์กรให้ในหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงข้ึน และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมาย
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๒๑๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมนิผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถส่ง
มอบคุณค่าที่ดีข้ึนทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการ๓ 

การน าหลักอิทธิบาท ๔ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามกรอบสมรรถนะ
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)จึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งทีท่ าใหก้ารพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรองค์กรประสบความส าเร็จได้ 

๒. ความหมายการพัฒนาสมรรถนะ 

          แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) ของบุคคลในองค์กรได้เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 
๑๙๖๐ จากการเสนอบทความทางวิชาการของ David McClelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย 
ฮาวาร์ด ซึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดี (Excellent Performance) ของบุคคล
ในองค์กรกับระดับทักษะความรู้ความสามารถ โดยระบุว่าการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพเป็น
วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการท านายสมรรถนะ (Competency) แต่บริษัทควรว่าจ้างบุคคลที่มี
ความสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ๔ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้ค าจ ากัดความ 
สมรรถนะว่าเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์การต้องการจากข้าราชการ เพราะเช่ือว่าหากข้าราชการมี
พฤติกรรมการท างานในแบบที่องค์การก าหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี
และส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการไว้ สมรรถนะสามารถใช้เป็นสิ่งที่ท านายผลการ
ปฏิบัติงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานก็ได้ แต่จะใช้ในเรื่องใดผู้ใช้ ต้องมีความเข้าใจ 
เพราะวิธีการประเมินและจุดประสงค์ของการใช้สมรรถนะจะแตกต่างกันไป๕ นักวิชาการอีกท่านหนึ่ง 
ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปน็ผลมาจากความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน
อื่นๆ ในองค์กร๖ ส่วนวณิช นิรันตรานนท์ ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะ
ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมาซึง่สามารถวัดและสงัเกตเหน็ได้ว่าเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และลักษณะอื่นๆที่โดดเด่นกว่าบุคคลอื่นๆในองค์กร๗ ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ กล่าวว่า 
สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะ
                                                   

๓ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐. (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๗. 

๔ ดนัย เทียนพุฒิ, สุดยอดความส าเร็จขององค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ดี เอ็น ที คอนซับแตนท์), 
๒๕๔๖, หน้า ๔๑. 

๕ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเรือนไทย, (กรุงเทพ 
นคร : พี. เอ. ลีฟว่ิง), ๒๕๔๘, หน้า ๔-๗. 

๖ ณรงค์วิทย์ แสนทอง, เทคนิคการจัดท าและน า Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับคนท างาน), 
(กรุงเทพมหานคร : เอสอาร์ เซนเตอร์), ๒๕๕๑, หน้า ๓๗. 

๗ วณิช นิรันตรานนท์, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑”, 
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๑๙ 

 

 

ที่เหมาะสมของบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ๘ ส่วนนักวิชาการต่างประเทศ 
McClelland ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล  
ซึ่งสามารถผลักดันใหป้ัจเจกบคุคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในงานที่ตน
รับผิดชอบ Competency เป็นสิ่งที่ประกอบข้ึนมาจากความรู้ ทักษะ และทัศนคติ แรงจูงใจ๙ 

สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะ คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ
ความสามารถ พฤติกรรมหรืออุปนิสัยใน  การท างานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท าให้สามารถสร้าง
ผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์การต้องการจากบุคลากรที่ท างาน 
สามารถใช้เป็นสิ่งที่ท านายผลการปฏิบัติงานได้  เป็นคุณลักษณะความสามารถของบุคคลที่แสดง
ออกมาซึ่งสามารถวัดและสังเกตเห็นได้ถึงทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 
แรงจูงใจหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ  

๓. หลักการพัฒนาสมรรถนะ 
หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจ าแนกออกเป็นแนวทางใหญ่ๆ คือ   การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินให้บุคลากรได้รบัประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง เพื่อน ามาปรับปรุงความสามารถในการท างาน โดยวิธีการ ๓ ประการ๑๐  คือ 

๑ การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงเพราะ
การให้การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการ
ปรับตัวในทุกๆ ด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้นการเตรียมพนักงาน
ส าหรับในอนาคต เพื่อเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์การใน
อนาคต หรืออีกกรณีหนึ่ง การให้การศึกษาสามารถใช้เพื่อเตรียมพนักงานเพื่อการเลื่อน ต าแหน่งงาน
ใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 

๒ การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายคือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของพนักงานในขณะนั้นให้
สามารถท างานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันที 

๓ การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ้งเน้นที่ตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การ
ต้องการ การพัฒนาองค์การนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพื่อการปฏิบัติงานของ
องค์การในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  

                                                   
๘ ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, COMPETENCY ภาคปฏิบัติเขาท ากันอย่างไร?, (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๔๙), หน้า ๖. 
๙ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency BASED 

LEARNING, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔. 
๑๐ นิสดารก์ เวชยานนท์ , บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐ – ๔๐. 



๒๒๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สรุปได้ว่าหลักการพัฒนาสมรรถนะมีอยู่ ๓ ด้านคือ ๑. การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ เป้าหมายคือการยกระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ ๒. การศึกษา เป็นวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงเพราะการให้การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุกๆด้านเน้นการเตรียมพนักงานส าหรับในอนาคต 
๓. การพัฒนา เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ  มีจุดเน้นเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการ   
 

๔. องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะ 
  เนื่องจากตัวของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้าน ซึ่งความส า คัญของแต่ละ
องค์ประกอบ ท าให้ต้องมีการพัฒนาเกิดข้ึนพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
  ๑ องค์ประกอบทางร่างกาย หมายถึง รูปร่างหน้าตา การแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทาง 
น้ าเสียงในการเจรจาและการสือ่ความหมาย การแต่งกาย การรักษาความสะอาดของร่างกายรวมไปถึง
สุขภาพและสุขอนามัยของร่างกาย 
  ๒ องค์ประกอบทางด้านจิตใจ หมายถึง สภาพของจิตที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
สิ่งแวดล้อม มีความสงบเยือกเย็น มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม เป็นต้น 
  ๓ องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความรู้สึกและการ
แสดงออกซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาตน เช่น ไม่แสดงอาการทางอารมณ์อย่างรุนแรงจนเกินไปฝกึ
การควบคุมอารมณ์ที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น 
  ๔ องค์ประกอบทางด้านสังคม หมายถึง ท่าทีและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ขจัดพฤติกรรมเห็นแก่ตัว มีจรรยามารยาททางสังคม ประพฤติตนตาม
ปทัสถานสังคม เป็นต้น 
  ๕ องค์ประกอบทางด้านทักษะและสติปัญญา หมายถึง การรอบรู้ศิลปะและศาสตร์ต่างๆ 
การมีความฉลาดและไหวพริบในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ และ
ฝึกทักษะใหม่ๆ และมีความสามารถในการเรียนรู้แนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี๑๑  

สรุปองค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ องค์ประกอบทางร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม ด้านทักษะและสติปัญญา การพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ทาง
อารมณ ์การพัฒนาด้านศึกษาการพัฒนาตนเองสู่ความต้องการของตลาด องค์ประกอบเหล่านี้ เป็น
ปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายในการการพัฒนาสมรรถนะ 
 

๕. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง ข้ันตอนการด าเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างมีแบบแผนเป็นระบบ มีนักวิชาการที่ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะ ได้เสนอข้ันตอนการพัฒนา
บุคลากรไว้ดังนี้๑๒ 
                                                   

๑๑ รุ่งฤดี กิจควร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไร : พัฒนาท าไม ท าไมต้องพัฒนา, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://joomla.ru.ac.th/hrd/Journal/vol_1No_1/ rungredee.pdf [๑ มกราคม ๒๕๕๓]. 

๑๒ เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, โครงการกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 
๓, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๔๒๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๒๑ 

 

 

๑. วิเคราะห์ และคาดการณ์เกี่ยวกับความ
ต้องการและสถานการณ์ด้านก าลังคน 

๒. การจ าแนก และเลือกปัญหา 
 

๓. การจัดท าโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตาม
ปัญหาที่เลือก 

๔. การด าเนินงานตามโครงการ 
 

๕. ประเมินผลโครงการ  

นักวิชาการได้เสนอแนวคิดข้ันตอนกระบวนการฝึกอบรม และการพัฒนาสมรรถนะบคุคล 
๕ ข้ันตอน๑๓  

๑. ประเมินความต้องการฝึกอบรม ๒. ก าหนดเป้าหมายการฝึกอบรม 
๓. คัดเลือกการฝึกอบรม ๔. ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
๕. ประเมินผลโครงการฝึกอบรม  

 นักวิชาการต่างประเทศก าหนดข้ันตอนกระบวนการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะ ไว้   
๔ ข้ันตอน ดังนี้๑๔ 

๑. การก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

๒. วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๓.  ก า รป ฏิบั ติ กิ จก ร ร มกา ร พัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. ประเมินผลการพัฒนา 

๖. รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะ 
 การพัฒนาสมรรถนะนั้นต้องมีรูปแบบ หรือกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบ มีนักวิชาการได้แสดงทัศนะไว้ดังต่อไปนี้ 
  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ๖ รูปแบบ๑๕   

๑. การพัฒนาด้วยระบบพี่เลี้ยง ๒. การจัดปฐมนิเทศ 
๓. การจัดท าคู่มือ ๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๕. การฝึกอบรม ๖. การศึกษาดูงาน 

  มีนักวิชาการเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะไว้อีก ๓ ลักษณะ๑๖ คือ 
 ๑. ให้การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง (self-development) มีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

                                                   
๑๓ ธงชัย สันติวงศ์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๒), หน้า ๓๕๗. 
๑๔ Catheter, 1996 อ้างถึงใน บุญเรือง พรหมสิทธ์ิ, การพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง , 

(กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน์, ๒๕๔๐), หน้า ๓๗-๓๘. 
๑๕ Seldin, P., Evaluating and developing administrative performance, (San Francisco: 

Jossey-Bass Inc., 1988), p. 178. 
๑๖ สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง, เทคนิคการจัดฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น), ๒๕๕๐), หน้า ๘๐. 



๒๒๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๑.๑ ใช้บทเรียนส าเร็จรูป ๑.๒ การศึกษาทางไกล 
๑.๓ การจัดท าวารสารวิชาการในสาขา
อาชีพ 

๑.๔ ศึกษาจากเอกสาร คู่มือการท างาน 

๑.๕ ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ๑.๖ ให้การศึกษาเพิ่มเติมในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

๑.๗ ส่งเอกสารให้สรุป รายงานและเสนอ ๑.๘ การมอบหมายให้วิจารณ์หนังสือ 

 ๒. ให้การฝึกอบรมและการพัฒนา (training and development) มีรูปแบบต่างๆ คือ 
๒.๑ จัดโครงการฝึกอบรมภายในองค์การ ๒.๒ ส่งเข้าอบรมสถาบันภายนอก 
๒.๓ วางแผนโครงการฝึกอบรมประจ าปี ๒.๔ วางแผนการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

ตามความจ าเป็น 
๒.๕ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนการและเทคโนโลยี 

๒.๖ ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
และการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 

๒.๗ ใช้หลักสูตรอบรมในการประเมินผล
งาน การเลื่อนข้ัน และการโยกย้าย 

๒.๘ สร้างแรงจูงใจในการฝกึอบรมและพัฒนา
ด้วยกิจกรรม/เกมต่างๆ 

 ๓. การพัฒนาในงาน (in-service development) มีวิธีการต่างๆ คือ 
๓.๑ การรักษาราชการแทน ๓.๒ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
๓.๓ ให้ความร่วมมือคณะกรรมการ ๓.๔ การจัดต้ังกลุ่มร่วมกิจกรรม 
๓.๕ การให้ค าปรึกษาหารือ ๓.๖ การให้ออกไปสังเกตการณ์ 
๓.๗ การมีเพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ ๓.๘ การเป็นตัวอย่างที่ดี 
๓.๙ การเสนอแนะให้น าไปประยุกต์ใช้ ๓.๑๐ การศึกษาดูงาน 
๓.๑๑ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ๓.๑๒ การสอนงาน แนะน า 
๓.๑๓ การฝึกอบรมในงาน ๓.๑๔ การมอบหมายงาน 

๔ มีนักวิชาการท่านหนึ่งได้ก าหนดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาสมรรถนะไว้ ๑๘ วิธี๑๗ คือ 
๑. การปฐมนิเทศ   ๒. การสอนงาน 
๓. การมอบอ านาจให้ปฏิบัติงาน ให้รู้จัก
รับผิดชอบงาน 

๔. การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ 

๕. การหาพี่เลี้ยงช่วยสอนงานให้ 
  

๖. ให้ท าหน้าที่ผู้ช่วยงาน 

๗. การให้รักษาการแทน ๘. พาไปสังเกตการณ์ท างาน 
๙. ส่งไปศึกษาดูงาน  ๑๐. ประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 

                                                   
๑๗ กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรการพิมพ์

, ๒๕๓๒), หน้า ๑๑๙. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๒๓ 

 

 

๑๑. ส่งเข้าประชุมเรื่องที่เกี่ยวกับงาน 
๑๓. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานให้พอใช้ 
 

๑๒. จัดเอกสารทางวิชาการให้เพียงพอ 
๑๔. การอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฟัง
ปาฐกถาทางวิชาการ 

๑๕. ให้ท าการทดลองวิจัย โดยเฉพาะวิจัย
ในงานที่ท าอยู่เป็นประจ า 

๑๖. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

๑๗. ให้มีการปรึกษาหารือ ๑๘. การนิเทศงาน 

 ๕ นักวิชาการอีกหนึ่งท่าน ได้เสนอวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนี้๑๘ 
๑. การศึกษาในสถาบันการศึกษา ๒. การฝึกอบรมก่อนหรือในขณะปฏิบัติงาน 
๓. การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๔. การสอนแนะน าน างาน 
๕.  การฝึกปฏิบัติ ห รือการดู งานการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

๖. การประชุมสัมมนา 
 

๗. การย้ายสับเปลี่ยน หมุนเวียนต าแหน่ง ๘. การอบรมมอบหมายภารกิจใหม่ๆ 
๙. การเลื่อนต าแหน่ง ๑๐. กิจกรรมอื่นๆที่น าไปสู่ 

 สรุปว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ในปัจจุบันมีหลายหลายแนวทางทั้งการศึกษา การ
ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาในงาน เป็นการพัฒนาด้วยกลยุทธ์
เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ มีทัศนะที่กว้างข้ึน ทั้งในเรื่องของกิจกรรม (activity) และกระบวนการ 
(process) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ จุดเน้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีหลักการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรที่มีประสิทธิผล คือ เน้นเพื่อการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย 
เน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เช่น การพัฒนาตนเอง การสังเกต
หรือการประเมิน การให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง การฝึกอบรม  การ
สืบค้น การพัฒนาด้วยระบบพี่เลี้ยง การจัดปฐมนิเทศ การจัดท าคู่มือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การให้การศึกษา เป็นต้น    

๗. หลักธรรมท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หรือ Achievement Motivation ตามความหมายในคู่มือสมรรถนะ

ราชการพลเรือนไทย คือ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  โดยมาตรฐาน
นี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง  หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนหน่วยงานก าหนดข้ึน 
อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก
และท้าทายชนิดที่ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน๑๙ ซึ่งคุณลักษณะนี้ เป็นหลักสมรรถนะในภาค
ราชการพลเรือน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และ

                                                   
๑๘ ดนัย เทียนพุฒ, กลยุทธ์การพัฒนาคน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ก.พลพิมพ์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๒๔. 
๑๙ ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน, คู่มือสมรรถนะหลัก : ค าอธิบายและตัวอย่าง

พฤติกรรมบ่งชี้. (กรุงเทพมหานคร : ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒), หน้า ๘. 



๒๒๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สอดคล้องกับบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น แนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    โดยในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ และเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ตามนัยศาสตร์แห่งการบริหาร คือ 
หลักอิทธิบาท ๔ ที่จัดเป็นธรรมะที่เอื้อต่อสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency)  
โดยตรง เป็นเครื่องให้ถึงความส าเรจ็ หรือคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ประกอบไป
ด้วย ๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะ
ท าให้ได้ผลดีย่ิงๆ ข้ึนไป ๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย ๓) จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป ๔) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล 
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น๒๐ 

การพัฒนาของประเทศในเชิงบริหารบุคคลนั้น มนุษยเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
สังคม สังคมที่เกื้อกูลตอความเปนอยูที่ดีงามนั้นจักตองเปนสังคมที่สงบสุขมั่นคงและราบรื่น มีโภค
ทรัพย ปราศจากความยากจนและสามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ มีการจัดระเบียบหรือองคการ
ทางสังคมที่เอื้อใหประชาชนอยูรวมกันอยางผาสุก ดวยเหตุนี้ การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาบุคคล
จักตองสรางเงื่อนไขแวดลอมดังกลาวใหเกิดมีข้ึนในสังคม พุทธธรรมนั้นมองโลกและชีวิตอยางเช่ือม
โยงสัมพันธกัน ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนเหตุปจจัยอาศัยกัน การพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาบุคคล จึง
แยกไมออกจากการพัฒนาสังคม๒๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนานั้นตอง
พัฒนาตนใหเปนคนดีกอนแลว สังคมก็จะดีไปดวย ซึ่งตรงกับขอความที่วา “หลักแหงความประพฤติ” 
หรือแนวทางของการประพฤติดี ปฏิบัติชอบของการด าเนินชีวิตของมนุษย เพราะหลักศีลธรรมเปน 
แนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่สรางสรรคชีวิตคนใหเปนคนดี ทั้งเปนพื้นฐานในการด าเนินชีวิตเพื่อบรรลุ
ถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต๒๒   
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การบริหารจัดการพฒันาตัวแทนและนายหน้าประกนัภัยให้มีความสุจริตใจอย่างยิ่ง 
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF INSURANCE AGENTS AND 

BROKERS FOR UTMOST GOOD FAITH 

นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล 
ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

บทคัดยอ่ 
         ธุรกิจประกันภัยมีตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เป็นผู้ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัย
ให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป แทนบริษัทประกันภัย โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แบ่ง ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ออกเป็น ๔ 
ประเภท คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้า
ประกันชีวิต และน าหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัย ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการบริหารจัดการ
ธุรกิจประกันภัยมาใช้ให้เป็นรูปธรรม โดยน ามาจัดท าเป็น จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ควรร่วมมือกับบริษัทประกันภัยน าหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มีส่วนร่วม
พัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและการประกอบสัมมาอาชีพในการช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับ
ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปแทนบรษัิทประกนัภัย ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตใจอย่างยิ่งด้วย อันจะท าให้
ภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยดีข้ึนและได้รับความเช่ือถือจากผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปดียิ่งข้ึน
ต่อไป 
ค าส าคัญ : ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย, ความสุจริตใจอย่างยิ่ง, ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขาย 

Abstract 
In the insurance business, insurance agents and brokers induce and suggest 

the sales of insurance products to customers and the public on behalf of insurance 
companies. The Office of Insurance Commission (OIC) divides insurance agents and 
brokers into 4 types namely non-life insurance agent, life insurance agent, non-life 
insurance broker and life insurance broker, and  concrete application of the principle 
of Utmost Good Faith in insurance, an important basis for insurance business 
management. Such principle has been brought out as insurance agents and brokers’ 
code of conduct morality. Nowadays The Office of Insurance Commission (OIC) 
should collaborate with insurance companies and apply the principle of Good 
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Governance and the four Virtues of a good household life into insurance agents and 
brokers management and development as part of awareness raising and honest 
livelihood in inducing and suggesting the sales of insurance products to customers 
and the public, with utmost good faith, in order to improve the image of the 
insurance business and gain better trust from customers and the public. 
Key words: insurance agents and brokers, utmost good faith, inducing and suggesting 
the sales  

๑. บทน า 
ตั้งแต่อดีตที่มีการเริ่มธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยได้มี

ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เป็นผู้ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับผู้บริโภคและประชาชน
ทั่วไป แทนบริษัทประกันภัย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน คือ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งไดจ้ัดแบ่ง ตัวแทน
และนายหน้าประกันภัย ออกเป็น ๔ ประเภท คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และน าหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัย ที่ทุก
ประเทศให้การยอมรับว่าเป็นหลักส าคัญของการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยมาใช้ให้เป็นรูปธรรม 
โดยการน ามาจัดท าเป็นจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนนายหน้าประกันภัย รวมทั้งออก
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ในการควบคุมตัวแทนนายหน้าประกันภัย ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 

ปัจจุบันน้ีธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยยังเกิดปัญหาตัวแทนและนายหน้าประกันภัยทุจริต 
หลอกลวง ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปบ่อยครั้ง เช่น ตัวแทน
นายหน้าประกันภัยหลอกขายประกันภัยและเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยกับผู้บริโภคได้แล้ว แต่ไม่แจ้ง
การท าประกันภัยและไม่ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย ท าให้ผู้บริโภคไม่มีประกันภัย
คุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนบริษัทประกันภัยไม่รับผิดชอบ ตัวแทนนายหน้าประกันภัยหนีหายไป 
เป็นต้น และยังมีเรื่องที่ผู้บริโภคน าไปร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมกา ร
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จนกระทั่งหลายเรื่องออกเป็นข่าวใหญ่
ทางสื่อมวลชน  ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยเสียหาย ไม่ได้รับความเช่ือถือจาก
ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 

จึงเห็นได้ว่า การน าหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ มา
ใช้ในการบริหารจัดการควบคุมตัวแทนนายหน้าประกันภัยยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัยยังไม่มีจิตส านึกที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ดังนั้น
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ควรร่วมมือกับบริษัท
ประกันภัยในการพัฒนาการบริหารจัดการตัวแทนและนายหน้าประกันภัย โดยการน าหลักธรรมาภิ
บาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นแนวคิดทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้น ามาจัดท าเป็นมาตรฐานที่ทุกหน่วยงานของรัฐน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การ และหลักฆราวาสธรรม ๔ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นคุณสมบัติของ



๒๒๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ผู้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลกอันประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ สัจจะ คือ มี
ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน ทมะ คือ บังคับตัวเองเพื่อลดและละ
กิเลส และรักษาสัจจะ ขันติ คือ การอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส จาคะ คือ ละกิเลสนิสัย
ไม่ดีต่างๆ มาท าการอบรมปลูกฝังจิตส านึกของตัวแทนนายหน้าประกันภัยให้มีความซื่อสัตย์สุจริตใจ
อย่างยิ่งในการประกอบสัมมาอาชีพการช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับผู้บริโภคและประชาชน
ทั่วไปแทนบริษัทประกันภัยด้วย อันจะท าให้ภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยดีข้ึนและได้รับความเช่ือถือ
ที่จากผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
๒. ที่มาและปัญหาการบริหารจัดการพัฒนาตัวแทนและนายหน้าประกันภัย 

ธุรกิจประกันภัยตั้งแต่อดีตมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลคือ กรมการประกันภัย กระทรวง
พาณิชย์ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงจนกระทั่งปัจจุบันจัดตั้งเป็น ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง และธุรกิจ
ประกันภัยในอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีตัวแทนและนายหน้าประกันภัยในการเป็นผู้ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขาย
ประกันภัยให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป  แทนบริษัทประกันภัยมาโดยตลอด ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แบ่ง ตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัย ออกเป็น ๔ ประเภท คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกัน
วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และน าหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัย ที่ทุกประเทศให้การ
ยอมรับว่าเป็นหลักส าคัญของการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัย มาใช้ให้เป็นรูปธรรมโดยการน ามา
ออกเป็น จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนนายหน้าประกันภัย รวมทั้งออกกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ ในการควบคุมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการช้ีชวนช้ีช่องเสนอ
ขายประกันภัยให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 

หลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัยน้ันเป็นนามธรรม นักประกันภัยทั้งหลายในประเทศไทย 
จึงอธิบายความหมายของหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัยด้วยการอ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป “มาตรา 
๘๖๕ ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่ง
อาจจะได้จูงใจผู้รบัประกนัภัยให้เรยีกเบีย้ประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่า
รู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็น ความเท็จไซร้ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”๑ หมายความว่า เป็นการ
บงัคับให้ทั้งผู้เอาประกันภัยและผูร้บัประกันภัยใหม้ีความสุจริตใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อความ
จริง, การไม่แถลงข้อความเท็จ , การปฏิบัติตามข้อรับรอง และไม่ใช่การแสวงหาก าไรจากการ
ประกันภัย ซึ่งหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัยเป็นหลักส าคัญที่ธุรกิจประกันภัยพยายามน ามา
ปลูกฝังจิตใจให้ 
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย รวมถึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัย ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ออกมาจากจิตใจอย่างแท้จริง ในการติดต่อท าประกันภัย  

                                                   
๑ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน้า ๑๓๖. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๒๙ 

 

 

ปัจจุบันนี้ธุรกิจประกันภัยขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัย ในอดีตมีเพียงตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ได้มีการพัฒนาขยายทั้งเป็นบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล เช่น นายหน้านิติบุคคล ธนาคาร รวมถึงให้บริษัทห้างร้านต่างๆ สามารถสอบ
เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยขายประกันภัยได้ ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาตามมา
ด้วยเช่นกัน ดังที่มีตัวแทนนายหน้าประกันภัย มีการทุจริต หลอกลวง ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 
เพิ่มมากขึ้น เช่น หลอกขายประกันภัยและเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยกับผู้บริโภคได้แล้ว แต่ไม่แจ้งการ
ท าประกันภัยและไม่ส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย ท าให้ผู้บริโภคไม่มีประกันภัย
คุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนบริษัทประกันภัยไม่รับผิดชอบ ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยหนี
หายไป เป็นต้น และยังมีเรื่องที่ผู้บริโภคน าไปร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จนกระทั่งหลายเรื่องออกเป็นข่าว
ใหญ่ทางสื่อมวลชน ส่งผลกระทบท าให้ภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยเสียหาย ไม่ได้รับความเช่ือถือ
จากผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป 

การกระท าทุจริตของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้ว่าตัวแทน
และนายหน้าประกันภัยไม่มีจิตส านึกตามหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัย ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และไม่สนใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) น ามาใช้
ในการบริหารจัดการและควบคุมตัวแทนและนายหน้าประกันภัยสักเท่าไรนัก  

๓. จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้

แบ่งตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ออกเป็น ๔ ประเภท คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต และน าหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการ
ประกันภัยมาท าการก าหนดเป็น จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ดังนี ้

๓.๑ จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย๒  
 ข้อ ๑ ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีพฤติกรรม และการกระท าใดๆ ให้

ได้รับความเสียหายทางด้านการเงิน และผิดหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
 ข้อ ๒ พัฒนาความรู้  ทักษะ ให้เท่าทันกับความเสี่ยง และปัจจัยแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและธ ารงวิชาชีพอยู่สม่ าเสมอ 
 ข้อ ๓ ป้องกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในส่วนได้เสีย และไม่ปฏิบัติการใดๆ ที่อาจขัดแย้ง

ทางด้านผลประโยชน์โดยตรง และ/หรือทีจ่ะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัทประกันภัย 
ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๔ พึงปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ กติกา ข้อบังคับ ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ใน
ฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัดโดยเคร่งครัด และไม่ปฏิบัติตนเกิน
ขอบข่ายที่บริษัทประกันภัย และหรือ กฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ 

                                                   
๒ ส านักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เว๊บไซต์ www.oic.or.th 

http://www.oic.or.th/


๒๓๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ข้อ ๕ มีความภักดี รักษาช่ือเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัย ที่ตนเองสังกัด 
รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ข้อ ๖ รักษาความลับของลูกค้า ไม่น าข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 
ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ 
โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้า 

 ข้อ ๗ เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา 
ประสานงาน อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การ
บริการเรียกร้องความเสียหาย  
และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 ข้อ ๘ มีความภักดี รักษาช่ือเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัย ที่ตนเองสังกัด 
รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ข้อ ๙ ส่งเสริม จรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกัน
วินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเช่ือถือในธุรกิจประกันวินาศ
ภัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะและสังคม 

 ข้อ ๑๐ ด ารงตนให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากบุคลากรร่วมวิชาชีพ
สาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ช่ือเสียง ในฐานะตัวแทนประกัน
วินาศภัยที่ดี เพื่อส่งเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

๓.๒ จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต๓ 
 ข้อ ๑ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพ 
 ข้อ ๒ ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และช้ีแจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและ

หน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันภัย 
 ข้อ ๓ รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่ อ

บุคคลภายนอก 
 ข้อ ๔ เปิดเผยข้อความจริงของผู้ประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพื่อการ

พิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 ข้อ ๕ ไม่เสนอแนะน าผู้ขอเอาประกันภัยท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระ

เบี้ยประกันภัย หรือเสนอนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ 
 ข้อ ๖ ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดบ าเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย 
 ข้อ ๗ ไม่แนะน าให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสัญญาใหม่ หากท าให้ผู้

เอาประกันภัยเสียประโยชน์ 
 ข้อ ๘ ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทอื่น 
 ข้อ ๙ หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 ข้อ ๑๐ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี 

และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ 

                                                   
๓ ส านักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เว๊บไซต์ www.oic.or.th 

http://www.oic.or.th/


สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๓๑ 

 

 

๓.๓ จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย๔  
 ข้อ ๑ ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท าอันเป็น

ความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ  
 ข้อ ๒ ปฏิบัติลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ข้อ ๓ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้รองรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด 
 ข้อ ๔ รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้จากการด าเนินธุรกิจอย่างดี และไม่

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย 
 ข้อ ๕ ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มี

ความโปร่งใสเพียงพอที่สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนได้ 
 ข้อ ๖ ไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง 

หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
๓.๓ จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันชีวิต๕  
 ข้อ ๑ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ 
 ข้อ ๒ ให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และช้ีแจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ และ

หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
 ข้อ ๓ รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้ เอาประกันภัยและของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก 
 ข้อ ๔ เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ เพื่อการ

พิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ 
 ข้อ ๕ ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยเกินความสามารถในการช าระ

เบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 
 ข้อ ๖ ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบ าเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย 
 ข้อ ๗ ไม่แนะน าผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อท าสญัญาใหม่ หากท าให้ผู้เอา

ประกันภัยเสียประโยชน์ 
 ข้อ ๘ ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนหรือบริษัทอื่น 
 ข้อ ๙ หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 ข้อ ๑๐ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี 

และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิณาณ   
ดังจะเห็นได้ว่าจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยในข้อที่ ๑ ของทุก

ประเภทจะก าหนดหลักประการแรก ให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอา
ประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ หรือ ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีพฤติ กรรม 
และการกระท าใดๆ ให้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงิน และผิดหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

                                                   
๔ ส านักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เว๊บไซต์ www.oic.or.th 
๕ ส านักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เว๊บไซต์ www.oic.or.th 
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๒๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

อันดี แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถบริหารจัดการควบคุมให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยปฏิบัติตาม
ได้แต่อย่างใด 

 
๔. หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวคิดทฤษฏีการบริหารจัดการแนว
ใหม่ของรัฐประศาสนศาสตร์ที่ประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้น ามา
จัดท าเป็นมาตรฐานที่ทุกหน่วยงานของรัฐน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การ จึงเห็นว่าส านักงาน
คณะกรรมการและสง่เสรมิประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) ควรน ามาใช้การบริหารจัดการร่วมมอืกับ
บริษัทประกันภัยในการพัฒนาตัวแทนนายหน้าประกันภัยให้ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับ
ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปแทนบริษัทประกันภัย ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตใจอย่างยิ่ง โดยหลักธรรร
มาภิบาลมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (GG Framework) มี ๔ หลักการส าคัญ 
และ ๑๐ หลักการย่อย๖ ดังนี ้ 

๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย  
๑.๑) ประสิทธิภาพ(Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น  

๑.๒) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ใน
ระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความ
เช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

๒) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย  
๒.๑) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เมือ่มีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการให้คุณ ให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

                                                   
๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๓๓ 

 

 

๒.๒) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเช่ือถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไป
โดยง่าย 

๒.๓) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ  

๒.๔) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียม
กันไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ อีก
ทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเทา่เทยีมกันของการเข้าถึงบรกิารสาธารณะของกลุ่มบุคคลผูด้้อยโอกาส
ในสังคมด้วย 

๓) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย  
๓.๑) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรอืข้อตกลงรว่มกันระหว่างกลุ่มผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้
ในประเด็นที่ส าคัญ  

๓.๒) การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบ
อ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 

๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย  
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ
สังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย ๘ ประการ (I AM READY) ได้แก่ I - Integrity 
ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง A - Activeness ทางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ M 
- Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ A - Accountability ตรวจสอบได้ D - 
Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 
 



๒๓๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๕. หลักฆราวาสธรรม ๔ 
 การพัฒนาจริยธรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มีความสุจริตใจอย่างยิ่งอย่าง
แท้จริงนั้น ต้องพัฒนาจิตส านึกของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยเป็นส าคัญด้วย ซึ่งหลักธรรมาภิ
บาลการบริหารด้านพระพุทธศาสนามีหลายประการ แต่ส าหรับบทความนี้ขอเสนอ หลักธรรมาภิบาล
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ  

ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย ๒ ค า "ฆราวาส" แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครองเรือน 
และ "ธรรม" แปลว่า ความถูกต้อง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัต,ิ ข้อปฏิบัต ิ

ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลก 
ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ 

สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของ
ตน 

ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ 
ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่เพียงแต่อดทนกับค าพูดหรือการกระท าของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่

หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส 
จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะน้ันคือสิ่งที่ไม่ควร

มีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆ 
ปัญหาที่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยทุจริต หลอกลวง

ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป เกิดจากความไม่มีจิตส านึกสุจริตใจในการประกอบสัมมาอาชีพตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ จึงท าให้ไม่สนใจหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการประกันภัย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ศีลธรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และไม่สนใจปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ควรร่วมมือกับบริษัท
ประกันภัย น าหลักฆราวาสธรรม ๔ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นคุณสมบัติของผู้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลก อันประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ กล่าวคือ สัจจะ คือ มี
ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน ทมะ คือ บังคับตัวเองเพื่อลดและละ
กิเลส และรักษาสัจจะ ขันติ คือ การอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส จาคะ คือ ละกิเลสนิสัย
ไม่ดีต่างๆ มาท าการอบรมปลูกฝังจิตส านึกของตัวแทนนายหน้าประกันภัยให้มีความซื่อสัตย์สุจริตใจ
อย่างยิ่งในการประกอบสัมมาอาชีพการช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับผู้บริโภคและประชาชน
ทั่วไปแทนบริษัทประกันภัยด้วย 
 
๖. บทสรุป 

ธุรกิจประกันภัยมีตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เป็นผู้ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัย
ให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป แทนบริษัทประกันภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้น าหลักสุจริตใจอย่างยิ่งการ
ประกันภัยมาใช้ให้เป็นรูปธรรม โดยออกเป็นจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัย รวมทั้งออกกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ในการควบคุมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ให้
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปปัจจุบัน



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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ธุรกิจประกันภัย แตย่ังเกิดปัญหาตัวแทนนายหน้าประกันภัยทุจริต หลอกลวง ช้ีชวนช้ีช่องเสนอขาย
ประกันภัยผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปบ่อยครั้ง จึงเห็นว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันและใน
อนาคตให้ได้คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ควร
น าหลักธรรมมาภิบาลการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มา
ท าความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการวางแผน พัฒนาตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มีส่วน
ร่วมพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ วัดประสิทธิผลได้อย่างมีมาตรฐานชัดเจน และน าหลักฆราวาสธรรม 
๔ อันประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ กล่าวคือ สัจจะ คือ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริง
ต่อความเป็นมนุษย์ของตน ทมะ คือ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ ขันติ คือ การ
อดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส จาคะ คือ ละกิเลสนิสัยไม่ดีต่างๆ มาท าการอบรมปลูกฝัง
จิตส านึกของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยให้มีความซื่อสัตย์สุจริตใจอย่างยิ่งในการประกอบสัมมา
อาชีพการช้ีชวนช้ีช่องเสนอขายประกันภัยให้กับผูบ้รโิภคและประชาชนทั่วไปแทนบรษัิทประกันภัย ให้
มีความซื่อสัตย์สุจริตใจอย่างยิ่ง ได้รับผลการตอบสนองที่ท าให้ภาพพจน์ของธุรกิจประกันภัยดีข้ึนและ
ได้รับความเช่ือถือที่จากผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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อ านาจการเมืองการปกครองอธปิไตย 
Power, Politics, Sovereignty 

ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี 

บทคัดย่อ 
 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มาจากการขาดความเข้าใจใน
อ านาจอธิปไตยอย่างถ่องแท้ น ามาใช้โดยการบิดเบือนจากข้อเท็จจริง กลายเป็นดาบสองคม  เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ความคิดเห็นแตกแยก
ออกเป็นฝ่าย น าสังคมสู่ความอ่อนแอ ขาดจริยธรรม คุณธรรม  
ค าส าคัญ:  อ านาจ, การเมืองการปกครอง, อธิปไตย 

Abstract 
Sovereign power belongs to all people for the overall benefit of the nation 

and the welfare of the people as a whole problems related to politics and 
government. Comes from a lack of understanding of sovereignty. Used by distortion 
from facts. Became a double-edged sword. To create personal benefits and the 
dissenters cause conflicts. The opinions are divided into divisions. Bringing society to 
weakness, lacking moral ethics. 
Keywords:  Power,  Politics,  Sovereignty 
 
๑. บทน า 

อ านาจอธิปไตย (sovereignty) หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ดังนั้น สิ่งอื่นใดจะมี
อ านาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออ านาจอธิปไตยหาได้ไม่ อ านาจอธิปไตย ย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ระบอบการปกครอง ตัวอย่างเช่น ในระบอบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
กล่าวคือ ประชาชนคือผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
อ านาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ กษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นต้น 

ส าหรับราชอาณาจักรไทย ใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น อ านาจอธิปไตยจึง
เป็นของประชาชน อ านาจอธิปไตยนั้น โดยหลักสากล แต่ละรัฐจะมีองค์กรที่ใช้อ านาจอธิปไตยอยู่ ๓ 
องค์กร ได้แก่ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ 

ฌอง โบแดง (Jean Bodin) เป็นนักปรัชญาการเมืองของโลกตะวันตก ชาวฝรั่งเศส ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ หรือประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐ และเป็นคนแรกที่ริเริ่มใช้ค าว่า “อ านาจอธิปไตย” 
ในความหมายที่เข้าใจได้ในปัจจุบัน กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ ซึ่ง โบแดง ได้เสนอปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฎีอ านาจอธิปไตยในหนังสอืเรื่อง “Six Books” ไว้ว่า 
                                                   

 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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“อ านาจเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงความแตกต่างระหว่าง รัฐกับสังคมอื่น ๆ ที่ครอบครัวหลาย
ครอบครัวอยู่ร่วมกัน และพรรณนาว่าครอบครัวเป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่งต้องยอมอยู่ภายใต้อ านาจ
ปกครอง และการยอมรับในอ านาจปกครองของพลเมืองผู้อยู่ใต้การปกครองของรัฐนั้น”๑ 

บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย (sovereignty) เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 
สิ่งอื่นใดจะมีอ านาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออ านาจอธิปไตยหาได้ไม่  แต่ประชาชนยังขาดความเข้าใจใน
อ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงไร้ประสิทธิภาพประสิทธิพล  

๒. ความหมายอ านาจอธิปไตย 
อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อ านาจที่แสดงความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระ ไม่

ข้ึนต่อใคร หรือต้องเช่ือฟังค าสั่งค าบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน๒ 
อ านาจอธิปไตย ย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละระบอบการปกครองของประเทศนั้น ๆ เช่น 
ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชน กล่าวคือ 
ประชาชนคือผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยผ่านตัวแทนคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ส่วนการปกครองในระบบคณาธิปไตย อ านาจจะเป็นของคณะบุคคลที่ปกครองในระบบคณาธิปไตย 
ขณะเดียวกันการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อ านาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ 
กล่าวคือ กษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ และเป็นผู้เดียวที่ใช้อ านาจดังกล่าว  

ดังนั้น อ านาจอธิปไตย จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของความเป็นรัฐ เพราะการจะเป็นรัฐ
ได้น้ัน นอกจากประกอบด้วย อาณาเขตหรือดินแดน ประชากรที่อยู่รวมกันอย่างถาวร และรัฐบาล
แล้ว ย่อมต้องมีอ านาจอธิปไตยด้วย ทั้งนี้ประเทศนั้นต้องเป็นประเทศที่สามารถมีอ านาจสูงสุด 
(อ านาจอธิปไตย) ในการปกครองตนเอง จึงจะสามารถเรียกว่า “รัฐ” ได ้

๓. ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตย 
อ านาจอธิปไตยกับความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ได้มีการอธิบายไว้หลากหลายทฤษฎี

ตามล าดับวิวัฒนาการ โดยทฤษฎีที่ส าคัญและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมี ๒ ทฤษฎีด้วยกัน สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ คือ  

๑) ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ถือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
และประชาชนทุกคนใช้อ านาจอธิปไตยเองในกิจการทั้งปวงโดยตรง หรืออาจจัดการปกครองเป็นแบบ
ประชาธิปไตยโดยอ้อม คือ ให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ึนท าการแทนตน ซึ่งทฤษฎีนี้
เกิดจากข้อเสนอของรุสโซ่ เจ้าของแนวคิดในหนังสือสัญญาประชาคม (Social Contract) ที่มองเห็น
ว่า สังคมเกิดจากความยินยอมพร้อมใจกันของมนุษย์ การที่มนุษย์ทุกคนยินยอมมารวมเป็นสังคมนั้น 
ก่อให้เกิดสัญญาประชาคมขึ้นซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะท าสัญญากับคนอื่น ๆ หรือทุกคน ที่ว่า “เราทุก
คนจะยอมมอบร่างกายและอ านาจทุกอย่างที่มีอยู่ร่วมกัน ภายใต้อ านาจสูงสุดของเจตนารมณ์ร่วมกัน

                                                   
๑วรเจตน์  ภาคีรัตน์, (๓๑ มกราคม ๒๕๕๓), หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม, สืบค้น ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431 
๒มานิตย์  จุมปา, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐” (ความรู้เบื้องต้น), 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖. 



๒๓๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ของสังคม และเราก็จะได้รับส่วนในฐานะที่เป็นสมาชิกที่แยกจากกันมิได้ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วมแต่ละ
คนรวมกับทุกคนไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่ง โดยนัยนี้ เขาผู้นั้น ไม่คิดเช่ือฟังใครนอกจากตัวเอง และ
ยังคงมีเสรีภาพเหมือนเมื่อก่อน๓ ซึ่งการถือทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน จะมีผลตามมา 
ดังนี้คือ  

(๑.๑) การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นสิทธิซึ่งเราจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ย่อมได้  
(๒.๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชน ประชาชนสามารถควบคุมผู้แทน ฯ 

ได้ เมื่อประชาชนไม่พอใจผู้แทน ฯ ก็ถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ (recall)  
(๓.๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในทางกฎหมายมาก เช่น มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย มีสิทธิออก

เสียงแสดงประชามติในเรื่องส าคัญ ๆ เป็นต้น  
๒) ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ หมายความว่า อ านาจอธิปไตยไม่ใช่ของ

ประชาชน แต่เป็นของ “ชาติ” ซึ่ง “ชาติ” เป็นสิ่งที่สมมติข้ึนมา ชาติเกิดจากการรวมกันของพลเมือง
ทุกคน ซึ่งถ้าแยกเป็นคนแต่ละคนแล้วจะไม่มีเลย แต่ถ้ารวมกันทุกคนแล้ว ย่อมเป็น “ชาติ” ซึ่งเป็นทุก
สิ่งทุกอย่าง โดยมี ซีเอเยส์ ชาวฝรั่งเศส ผู้เสนอทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติที่เห็นว่า 
เจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออกได้ก็แต่โดยชาติ โดยผ่านผู้แทนของชาติ และผู้แทนที่ได้รับเลือกโดย
ประชาชนน้ัน เมื่อได้รับเลือกแลว้ไม่ใช่ผู้แทนของราษฎรที่เลือก แต่เป็นผู้แทนของชาติจึงเป็นอิสระ ไม่
ถูกผูกมัดโดยสัญญาใด ๆ กับประชาชนผู้เลือก และมีอิสระที่จะท าแทนชาติได้เต็มที่๔ และประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ านาจนี้ แต่อยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชาติเท่านั้น และการถือทฤษฎี
อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ จะมีผลตามมากล่าวคือ  

เมื่ออ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ หากชาติได้มอบหมายให้ผู้ใดใช้อ านาจแทน เช่น มอบให้
กษัตริย์หรือประธานาธิบดี ชาติย่อมเรียกอ านาจอธิปไตยกลับคืนได้ หรือการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรเปน็
หน้าที่ ซึ่งเราจะต้องท า ไม่ใช่ “สิทธิ” หรือประชาชนไม่มีส่วนร่วมในทางกฎหมายกับการเมือง เป็นต้น 
อนึ่ง ในหลายประเทศได้เกิดปัญหาข้ึนว่าจะใช้ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือเป็นของ
ชาติ จึงมีการผสมผสานทั้งสองทฤษฎีเข้าด้วยกัน โดยปรากฏในลักษณะ เช่น “การเลือกตั้งเป็นกลไก
ส าคัญในการให้ประชาชนได้แสดงสิทธิของความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย” หรือ “การออกเสียง
เลือกตั้ง ทุกระดับ ทุกต าแหน่ง เป็นสิทธิของประชาชนไม่ใช่หน้าที่”  

๔. แนวคิดอ านาจอธิปไตย 
เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์ ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของอ านาจอธิปไตยไว้ดังนี้ 
๑) ความเด็ดขาด (Absoluteness) กล่าวคือ ไม่มีอ านาจอื่นใดภายในรัฐที่เหนือกว่า และจะ

ไม่มีอ านาจอื่นที่มาจ ากัดอ านาจในการออกกฎหมายของรัฐ 
๒) การทั่วไป (Universality) อ านาจอธิปไตยของรัฐ มีอยู่เหนือทุกคน และทุกองค์ กรที่อยู่

ในรัฐ มีข้อยกเว้นเพียงแต่ว่า เมื่อมีผู้แทนของต่างรัฐมาประจ าในประเทศ ผู้แทนต่างรัฐจะไม่อยู่ภายใต้
อ านาจอธิปไตยของรัฐนั้น ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติระหว่างประเทศมานาน 

                                                   
๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 
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๓) ความถาวร (Permanence) อ านาจอธิปไตยของรัฐยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่รัฐยังคงด ารงอยู่ 
ผู้ใช้อ านาจอธิปไตยในนามของรัฐอาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีการปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนระบบ
ของรัฐบาลได้ แต่อ านาจอธิปไตยมิได้สูญหายไปจากรัฐ 

๔) การแบ่งแยกมิได้ (Indivisibility) หมายความว่า ในรัฐ ๆ หนึ่ง จะต้องมีอ านาจอธิปไตยที่
เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น หากมีการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยก็ย่อมเป็นการท าลายอ านาจอธิปไตย แต่ใน
ที่นี่การแบ่งแยกดังกล่าวมิได้หมายถึง การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยให้องค์กรต่าง ๆ เป็นผู้ใช้อ านาจ๕ 

นับได้ว่า ฌอง โบแดง (Jean Bodin) เป็นนักปรัชญาการเมืองของโลกตะวันตก ชาวฝรั่งเศส 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ หรือประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐ คนแรกที่ริเริ่มใช้ค าว่าอ านาจอธิปไตย ใน
ความหมายที่เข้าใจกันอยู่ในปัจจุบนั กล่าวคือในความหมายที่เป็นอ านาจสูงสดุในการปกครองประเทศ 
ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐทั้งหลายในโลกปกครองโดยระบอบที่มีกษัตริย์มีอ านาจเด็ดขาดหรือ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ ภายใต้คติความเช่ือทางการปกครองอันไม่แตกต่างกันมากนักว่ากษัตริย์เป็นผู้
ได้รับอาณัติอ านาจจากสวรรค์ หรือจุติจากสวรรค์ลงมาปกครองโลก (Divine Rights of King) 

โบแดง ได้เสนอปรัชญาเกี่ยวกับทฤษฎีอ านาจอธิปไตยไว้ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นเครื่องหมายที่
บอกถึงความแตกต่างระหว่างรัฐกับสังคมอื่น ๆ ที่ครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน โบแดงได้
เริ่มต้นอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทที่ ๘ และบทที่ ๑๐ ของหนังสือเรื่อง “Six Books” พรรณาว่าครอบครัว
เป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่งต้องยอมอยู่ภายใต้อ านาจขององค์อธิปัตย์ หรือผู้ปกครองที่มีอ านาจสูงสุด ซึ่ง
โดยหลักการนี้ รัฐจึงประกอบด้วยผู้ปกครอง และผู้ใต้อ านาจปกครอง และการยอมรับในอ านาจ
ปกครองของพลเมืองผู้อยู่ใต้การปกครองนี่เอง จะท าให้มนุษย์เป็นพลเมืองได้เป็นประการส าคัญ 
นอกจากรัฐจะมีอธิปัตย์หรือมีอ านาจอธิปไตยแล้ว รัฐจะมีพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
ผู้ปกครองอันเดียวกัน แม้พลเมืองจะมีขนธรรมเนียมภาษากฎหมายที่ยอมรับบังคับใช้ หรือศาสนาที่
ต่างจากผู้ปกครองก็ตาม 

โบแดง กล่าวเกี่ยวกับรัฐไว้ว่า รูปแบบของรัฐบาลจะเป็นรูปใดนั้น จะข้ึนอยู่กับว่าอ านาจ
อธิปไตยเป็นของใคร หากเป็นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อ านาจของรัฐก็จะเป็นของกษัตริย์ ซึ่งจะ
เป็นองค์อธิปัตย์หนึ่งเดียว หากเป็นคณะบุคคลปกครองก็จะเป็นคณาอธิปไตย ขณะที่ถ้าเป็นสภา
ผู้แทนราษฎรมีอ านาจปกกกครอง ก็จะเป็นประชาธิปไตย ในแง่รัฐบาล โบแดงมีความเห็นว่ารัฐเป็นผู้
ทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย ขณะที่รัฐบาลเป็นเครื่องมือที่รัฐจะใช้อ านาจอธิปไตย  อ านาจอธิปไตยใน
ทัศนะของโบแดงนั้นหมายถึง อ านาจที่มีถาวรไม่จ ากัด และไม่มีเงื่อนไขผูกมัดที่จะออกกฎหมาย 
ตีความและรักษากฎหมาย อ านาจนี้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อรัฐที่มีระเบียบที่ดี อ านาจนี้เองท าให้รัฐแตกต่าง
ไปจากการรวมกลุ่มของบุคคลในสมัยโบราณ อ านาจอธิปไตยนี้อาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายธรรมชาติ
หรือกฎธรรมชาติ อันเป็นบรรดากฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดความถูกต้องหรือความผิดในลักษณะที่มุ่ง
ให้คน รักษาสัญญาและเคารพทรัพย์สินของคนอื่น สิ่งที่จ ากัดอ านาจอธิปไตยคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งหมายถึงกฎหมายหลักของประเทศ (โดยเฉพาะหมายถึงรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส)๖  

                                                   
๕เดชชาติ  วงศ์โกมลเชษฐ์, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.), หน้า ๑๐๐. 
๖วรเจตน์  ภาคีรัตน์, (๓๑ มกราคม ๒๕๕๓), หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม, สืบค้น ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431 



๒๔๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

มองเตกิเออ (Montesquieu) นักคิดนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศส ผู้ให้ก าเนิดแนวคิดใน
การแบ่งแยกอ านาจปกครองสูงสุดหรืออ านาจอธิปไตยออกเป็น ๓ ฝ่าย โดยพิจารณาในแง่ขององค์กร
ผู้ใช้อ านาจออกเป็นอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ ตามแนวคิดของอริสโตเติล 
(Aristotle) นักปราชญ์การเมืองชาวกรีกโบราณ บนพื้นฐานหรือมีเป้าประสงค์ประการส าคัญแหล่ง
หลักการคือการให้อ านาจแต่ละฝ่ายถ่วงดุล และตรวจสอบซึ่งกันและกันทั้งสามฝ่าย และเพื่อประกัน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ปลอดจากการใช้อ านาจโดยมิชอบขององค์กรภาครัฐที่ใช้อ านาจหนึ่ง
อ านาจใดที่อาจละเมิดลิดรอนโดยอ านาจรัฐไม่ว่าฝ่ายใด ซึ่งตามแนวคิดดั้งเดิมของมองเตกิเออนั้น ได้
แบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติ (Puissance Legislative) ซึ่งใช้อ านาจ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับกฎหมายมหาชน และองค์กรที่ใช้อ านาจปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับ
กฎหมายเอกชน ซึ่งก็คือ สภาที่ท าหน้าที่ประชุมและปรึกษาในเรื่องการเมือง องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือช้าราชการ และองค์กรฝ่ายตุลาการ นั่นเอง เหตุผลที่มองเตกิเออเสนอแนวคิดให้แบ่งแยกอ านาจ
การปกครองสูงสดุน้ีเนื่องจากเขาเห็นว่า หากอ านาจในการนิติบัญญัติหรือการตรากฎหมาย อ านาจใน
การบริหารหรอืการบังคับตามมติมหาชน และอ านาจตุลาการในการพิจารณาคดี ถูกใช้โดยบุคคลเดียว
หรือองค์กรเดียว ไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือประชาชนก็ตามแล้ว ยากที่ จะมีเสรีภาพอยู่ได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะ ผู้ใช้ทั้งอ านาจนิติบัญญัติรวมกับอ านาจบริหาร จะออกกฎหมายแบบทรราช  และบังคับใช้
กฎหมายในทางมิชอบ หากอ านาจตุลาการรวมกันกับอ านาจนิติบัญญัติ ผู้พิพากษาจะเป็นผู้ออก
กฎหมาย อันอาจส่งผลให้ชีวิตและเสรีภาพของผู้ใต้การปกครอง ถูกบังคับควบคุมโดยกฎหมายที่
ล าเอียง และหากให้อ านาจตุลาการรวมกับอ านาจบริหารแล้ว ผู้พิพากษาจะประพฤติตัวแบบกดข่ี
รุนแรง อันจ าเป็นต้องแยกอ านาจแต่ละด้านออกจากกัน 

อย่างไรก็ตาม ด้วยฐานคิดของมองเตกิเออที่ว่า การแบ่งแยกอ านาจการปกครองมิใช่มรรควิธี
ประการเดียวในการตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลยากที่จะจัดการกับ
ปัญหาการทุจริตจากการบริหารงานที่สลับซับซ้อนไม่โปร่งใสได้จริง ท าให้แท้จริงนั้น ประชาชน
ต่างหากคือผู้ที่จะควบคุมได้อย่างเกิดประสิทธิผลมากที่สุด การแบ่งแยกอ านาจการปกครองในมุมมอง
สมัยใหม่ จึงเป็นหลักการที่ถูกกล่าวถึงควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบถ่วงดุล
การใช้อ านาจโดยองค์กรผู้ใช้อ านาจของประชาชน ต่อมานักปรัชญาการเมืองสมัยหลังได้แจกแจง
อ านาจอธิปไตยตามแนวคิดของมองเตกิเออ ออกเป็นอ านาจนิติบัญญัติจะท าหน้าที่ในการออก
กฎหมาย ตามหลักการกว้าง ๆ แล้ว โดยก าหนดให้องค์กรผู้ใช้อ านาจบริหารหรือฝ่ายปกครองไป
ก าหนดรายละเอียด ด้วยการออกกฎ ข้อบังคับ ประกาศ อันเป็นกฎหมายล าดับรอง (subordinate 
Legislation) ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับกฎหมายหลัก ในอันที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องใด ๆ ในสังคม ส่วนอ านาจบริหาร ถูกก าหนดให้ใช้โดยองค์กรหนึ่งที่เรียกว่ารัฐบาล 
(Government) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของตนเองไว้อย่างเคร่งครัด 
นอกไปจากนี้ องค์กรที่ใช้อ านาจบริหาร มีอ านาจตามช่ือในการบริหารราชการ และปกครองประเทศ 
ภายใต้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน ส่วนอ านาจตุลาการ เป็นอ านาจใน
การวินิจฉัย พิจารณาพิพากษาบรรดาอรรถคดีทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างองค์กรภาครัฐกับ
องค์กรภาครัฐ องค์กรภาครัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน อย่างไรก็ตาม ขอบอ านาจในการ
พิจารณาประเภทข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้น ย่อมถูกจ าแนกแจกแบ่งไปตามองค์กรใช้อ านาจตุลาการ



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๔๑ 

 

 

หรือศาลที่ต่างกันไปในรายละเอียด เช่น อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอันเป็นข้อพิพาทระหว่าง
องค์กรภาครัฐกับองค์กรภาครัฐ องค์กรภาครัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน อันเกี่ยวกับค าสั่งหรือ
สัญญาทางปกครอง เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง ซึ่งในประเทศไทย มีฐานะเป็นระบบศาล
หนึ่ง นอกเหนือไปจากศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง๗ 

อ านาจอธิปไตยแบ่งเป็น ๓ อ านาจ ดังนี ้ 
๑) อ านาจนิติบัญญัติ โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ซึ่งผู้ที่จะ

ใช้อ านาจนี้ คือ กลุ่มบุคคลที่อาสามาเป็นตัวแทนของปวงชนหลาย ๆ คนรวมตัวกันตั้งเป็นพรรค
การเมือง เสนอตัวบุคคลที่ทางพรรคเห็นว่าเหมาะสมให้ประชาชนเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(สส.) มีอ านาจในการออกกฎหมาย ยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารประ เทศ และ
ปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนแก่สังคม 
กับบุคคลที่ไม่สังกัดหรือเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา  (สว.) มี
หน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎร์บัญญัติข้ึน แต่ในเรื่องที่ส าคัญมาก ๆ เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน สภาใดสภาหนึ่งไม่มีอ านาจให้ความเห็นชอบได้ ต้องประชุมร่วมทั้งสองสภา 
เรียกว่า รัฐสภา จึงให้ความเห็นชอบได้ เช่น การประกาศสงคราม การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความ
เห็นชอบสนธิสัญญา เป็นต้น 

รัฐสภา เป็นการประชุมและลงมติร่วมกนัของสภาผู้แทนราษฎร์ และวุฒิสภาโดยประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา ในกรณีที่ไม่มีประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้
ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทนในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน  

(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
(๒) การปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา  
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ  
(๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้  
(๖) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุม  
(๗) การเปิดประชุมรัฐสภา  
(๘) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
(๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง

พระราชบัญญัติใหม่  
(๑๐) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไป  
(๑๑) การแถลงนโยบาย  
(๑๒) การเปิดอภิปรายทั่วไป  

                                                   
๗เรื่องเดียวกัน. 



๒๔๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม  
(๑๔) การรับฟังค าช้ีแจงและการให้ความเห็นชอบสนธิสัญญา  
๒) อ านาจบริหาร พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่เป็นสมาชิก สภา

ผู้แทนราษฎร ตามมติคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน 
ราษฎร และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระหรือเกินกว่าแปดปีมิได้ สุดแต่ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งกรณีใดจะยาวกว่ากัน โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี  มี
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน  ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรฐัสภา และช้ีแจงการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐ 
โดยไม่มีการลงมติไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และเมื่อเข้ารับหน้าที่แล้วต้อง
จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก าหนดแนวทาง การปฏิบัติราชการของแต่ละปี 

๓) อ านาจตุลาการ คือ อ านาจที่ให้แก่ศาลในการพิจารณา พิพากษาอรรถคดีความต่าง ๆ 
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยศาลมีหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ทุก ๆ คนตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราข้ึนมาใช้ โดยการที่มีพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจตุลาการผ่านทางศาลต่าง ๆ 
ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้  

(๑) ศาลยุติธรรม มีประธานศาลฎีกาเป็นหัวหน้าฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอื่น  ศาล
ยุติธรรมมีสามช้ัน คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น  

ก) ศาลช้ันต้น เป็นศาลที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อการละเมิดกฎ หมายหรือเกิดข้อพิพาท 
ใด ๆ ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จ าต้องขอให้ศาลมีค าสั่งหรือตัดสินคดีให้เป็นอันดับแรก  มีอยู่ด้วยกัน
หลายศาล ตามลักษณะของคดี เช่น ศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลคดีเด็ก ศาล
เยาวชนและครอบครัว ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลแรงงานกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ
การค้าระหว่างประเทศ  

ข) ศาลอุทธรณ์ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่กฎหมายบัญญัติให้อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลช้ันต้นต่อศาลอุทธรณ์ โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลช้ันต้นที่พิจารณาคดีนั้นภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด และให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน  

ค) ศาลฎีกา มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อ
ศาลฎีกาได้โดยตรง และคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลช้ันต้นหรือศาลอุทธรณ์ 
และมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว และให้มีแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา  โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้
พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจ านวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี คดีที่ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษา
แล้วถือว่าคดีน้ันสิ้นสุดเด็ดขาด  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๔๓ 

 

 

(๒) ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญทั้งหมด และมีหน้าที่ควบคุมไม่ไห้มีการออกกฎหมายที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ผู้ที่ท าหน้าที่
ในศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๑๔ 
คน โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าเสนอของวุฒิสภา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

(๓) ศาลปกครอง มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
เอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตาม
กฎหมาย หรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ใน
อ านาจของศาลปกครอง 

ศาลปกครอง มี ๓ ระดับ คือ ศาลปกครองช้ันต้น ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์ ศาลปกครอง
สูงสุด การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครองต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองอันประกอบประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และได้รับเลือกจาก
ตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจาก
คณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน  

(๔) ศาลทหาร มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร หรือคดีที่ทหารกระท า
ผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีโทษถึงจ าคุก ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจะก าหนดให้อ านาจทั้งสามแยกเป็นอิสระจากกัน มกีารคานอ านาจซึ่ง
กันและกัน เพื่อป้องกันไม่ให้อ านาจใดอ านาจหนึ่งมีอ านาจมากกว่าอ านาจอื่น  อันจะน าไปสู่การใช้
อ านาจไปในทางที่ผิด ท าให้ประชาชนและประเทศได้รับความเดือดร้อนเสียหาย๘ 

ดังนั้น อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนทุกคน แต่
เนื่อง จากจ านวนของประชาชนมีมากมาย การจะให้ประชาชนทุกคนมาร่วมกันบริหารประเทศย่อม
เป็นไปไม่ได้ ประชาชนจึงต้องแต่งตั้งตัวแทนที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมและจะรักษาผลประโยชน์ของ
ตนเอง และประเทศชาติได้ เข้าไปท าหน้าที่แทน โดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจ (แต่งตั้ง) ทั้งสามนี้
ผ่านกลุ่มผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนปวงชน  

๕. ความเป็นอ านาจอธิปไตยแบบสมบูรณ์ 
ความเป็นอ านาจอธิปไตยแบบสมบูรณ์ มีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

                                                   
๘สุขุม  นวลสกุล, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน , (กรุงเทพมหา นคร : โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 



๒๔๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๑) มีความสมบูรณ์เด็ดขาด คือ ต้องไม่ถูกจ ากัดจากสิ่งใด ๆ ถือเป็นอ านาจที่เด็ดขาด และ
บริบูรณ์ในตัวเอง โดยไม่มีอ านาจใดมาลบล้างได้  

๒) ความครอบคลุมทั่วไปรอบด้าน คือ การแผ่ขยายไปยังทุกคน ทุกกลุ่มคนภายในรัฐ  
๓) ความยืนยงถาวร คือ จะต้องอยู่ตลอดไปคู่กับรัฐเสมอโดยไม่สูญสลาย ตราบเท่าที่ยังมี

ความเป็นรัฐอยู่  
๔) ความไม่อาจถูกแบ่งแยกได้ เนื่องจากเป็นอ านาจสูงสุดเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นอ านาจทาง

นามธรรม แต่สามารถแบ่งแยกตามหน้าที่ (Separation of Power) ซึ่งประเทศไทยได้จัดรูปแบบการ
ใช้อ านาจอธิปไตยตามระบบรัฐสภา โดยแยกองค์กรเป็น ๓ องค์กร คือ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กร
บริหาร และองค์กรตุลาการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน หรือที่เรียกว่า “ระบบรัฐสภา” เช่น ประเทศ
อังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นต้น๙  

ดังจะเห็นได้จากอ านาจอธิปไตยโดยหลักสากลแต่ละรัฐหรือแต่ละประเทศ จะมีองค์กรที่ใช้
อ านาจอธิปไตยอยู่ ๓ องค์กร ได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ซึ่งหลักของ
การแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power) เป็นหลักการในการปกครอง โดยนักปรัชญาที่มีอิทธิพล
คือ มองเตกิเออ ได้อธิบายไว้ในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ได้อธิบายถึง อ านาจนิติบัญญัติ คือ 
อ านาจเกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับทั่วไปในรัฐ เช่น ออกกฎหมายพิจารณาเงินงบประมาณและ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้อ านาจ อ านาจบริหาร เป็นอ านาจ
ปฏิบัติการซึ่งข้ึนอยู่กับกฎหมายมหาชน เช่น การน ากฎหมายมาบังคับใช้หรือออกกฎหมายบางส่วนที่
มีความส าคัญน้อยกว่านิติบัญญัติ โดยมีรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ใช้อ านาจ และอ านาจตุลาการ 
เป็นอ านาจปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับกฎหมายแพ่ง คือ อ านาจในการวินิจฉัยอรรถคดี เช่น ในการ
ตีความตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งตัดสินพิจารณาคดีต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานศาล  และ
กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ใช้อ านาจนี้ เป็นต้น มองเตกิเออ มองว่า รัฐบาลที่ดีที่สุดจะต้องเป็น
รัฐบาลที่มีอ านาจแต่ละอ านาจใช้โดยองค์กรที่แตกต่างกัน เมื่อบุคคลคนเดียวหรือองค์กรเดียวมีการ
รวมอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารไว้ด้วยกัน เสรีภาพจะเกิดข้ึนไม่ได้ และถ้าอ านาจตัดสินคดี
ไม่ได้แยกออกจากอ านาจนิติบัญญัติหรือบริหารจะไม่มีเสรีภาพอีกเช่นกัน ในการแยกอ านาจก็เพื่อจะ
คุ้มครองและให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เพื่อมิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อ านาจเพียง
องค์กรเดียว ดังเช่นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับปัจจุบัน
ได้กล่าวถึงในหมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๓ ความว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมขุทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความ
ผาสุกของประชาชนโดยรวม”๑๐  
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ดังนั้น การใช้ค าว่า “อ านาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทย” ย่อมส่งผลต่อความ รู้สึกนึก
คิดของประชาชนโดยทั่วไป เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าชนชาวไทยสนใจในการเมืองการปกครองมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน เพราะ
การเมืองเป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติ และอีกไม่นานเราคงเห็นอนาคตอันสดใสของการเมืองไทยต่อไป 

๖. สรุป 
อ านาจการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน อยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 

และตุลาการธิปไตยระบบรัฐสภา ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขแห่งรัฐ 
และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถ่วงดุลอ านาจซึ่งกัน และกัน 
ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากการถวงดุลอ านาจ ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขแห่งอ านาจ 
ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยอยู่ในระบบสภาคู่ แบ่งออกเป็นวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายตุลาการ มี
ศาลเป็นองค์กรบริหารอ านาจ เป็นองค์กรที่สามารถขยายอ านาจตัวเองเหนือ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่าย
นิติบัญญัติ และมีอ านาจพิพากษาคดีตามที่ต้องการ และ ส่วนใหญ่ ประเทศไทยมีระบบพรรค
การเมืองอยู่ในระบบหลายพรรค กล่าวคือ ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้
อย่างเด็ดขาด จึงต้องจัดต้ัง “รัฐบาลผสม” ปกครองประเทศ ตั้งแต่โบราณกาล ราชอาณาจักรไทยอยู่
ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช อย่างไรก็ตาม หลังจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศ
ไทยจึงอยู่ภายใต้การปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเขียนฉบับแรกถูกร่าง
ข้ึน อย่างไรก็ตาม การเมืองไทยยังมีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มการเมืองระหว่างอภิชนหัวสมัยเก่า และหัว
สมัยใหม่ ข้าราชการ และนายพล ประเทศไทยมีการก่อรฐัประหารข้ึนหลายครั้ง ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงให้
ประเทศไทยอยู่ภายใต้อ านาจของคณะรัฐประหารชุดแล้วชุดเล่า นับจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญและกฎบัตรรวมแล้ว ๒๐ ฉบับ (นับรวมฉบับปัจจุบัน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไร้
เสถียรภาพทางการเมืองอย่างสูง หลังจากรัฐประหารแต่ละครั้ง รัฐบาลทหารมักจะยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ที่มีอยู่เดิมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญช่ัวคราว 
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การพัฒนาจิตกับภาวะผูน้ า 
Mental development and leadership 

นางสาวอภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ ๑) การพัฒนาจิต ๒) ลักษณะการเป็น
ผู้น า ๓) การเป็นผู้น าที่ดี ๔) ความคาดหวังที่ดีของผู้น า และ ๕) ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การที่
ต้องการมีกระบวนการท างานน าไปสู่ความแข็งแกร่ง ใช้วิธีการศึกษาเชิงเอกสาร ผลการศึกษา พบว่า 
๑) พฤติกรรมการของจิตดีของผู้น าองค์การ ประกอบด้วย พฤติกรรมการช่วยเหลือการมีน้ าใจเป็น
นักกีฬาความจงรักภักดีต่อองค์การการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การความคิดสร้างสรรค์การท า
ความดีให้สังคม และการพัฒนาตนเอง ๒) ลักษณะการเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น า ต้องปฏิบัติต่อบุคคล
ทั้งปวง ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้เหมาะสมกับฐานะต าแหน่ง มีความเสียสละ ๓) ความคาดหวัง
ขององค์การจากการเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น า ประกอบด้วย บทบาทในการช้ีน าบทบาทในการสร้าง
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันบทบาทในการกระจายอ านาจการตัดสินใจและบทบาทในการ
เป็นแบบอย่างที่ดี ๔) วิธีการสร้างผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ ๕) ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การที่
ต้องการมีกระบวนการท างานน าไปสู่ความแข็งแกร่ง  
ค าส าคัญ: พัฒนาจิต, ภาวะผู้น า 

Abstract 
This academic article The objective is to present: 1) mental development 2) 

leadership style 3) good leadership 4) good expectations of leaders and 5) 
suggestions for organizations that want to have work processes leading to strength 
Using documentary study And self-development 2) characteristics of being a good 
example of leaders Must treat all people With honesty, sincerity Rest to suit the 
position 3) The expectations of the organization from being a good example of the 
leader include roles in guiding roles in creating the same alignment, role in 
decentralization of decision-making, and role as a role model. How to create a 
model that is a good example. 5) Suggestions for organizations that want to have 
work processes leading to strength. 
Keywords: Mental development, leadership  

๑. การพัฒนาจิต 
 การพัฒนาจิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นวิชาการทางด้านจิต(จิตใจ)ที่เรียบง่าย 

ตรงไปตรงมา ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้โดยง่าย ไม่เกี่ยวข้องกับความหลงเช่ือศึกษาและทดลองฝึก

                                                   
 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ปฏิบัติดู จะได้รับผล ภายในวินาทีที่ลงมือฝึกปฏิบัติ คือ จะมีความเบาสบาย สงบ ไม่มีความทุกข์
ภายในจิตใจ และจิตใจบริสุทธ์ิผ่องใส เพราะเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาของตนเอง.  

ในชีวิตประจ าวัน การมีสติในการใช้ข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความจ า ท าการรู้เห็น
และควบคุมความคิดให้เป็นไปตามหลักธรรม จึงมีประโยชน์อย่างมากมายต่อนิสิต ทั้งด้านการศึกษา
และการด าเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการ คือ กระบวนการที่ท างาน การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยทรัพยากรขององค์กร ๑การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award) หรือเรียกช่ือย่อ
ว่า “PMQA”คือกรอบการประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมองภาพรวมองค์รวมทั้ง ๗ หมวด เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล ซึ่ง PMQA ถือเป็น “เครื่องมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงองค์การ”๒  ใน ๗ หมวด
ดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) การน าองค์กร ๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓) การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ๖) การจัดการกระบวนการ และ ๗) ผลลัพธ์การด าเนินงาน๓  ในหมวดหนึ่งว่าด้วย
การน าองค์กรมีอีกหนึ่งประเด็นส าคัญคือการเป็นตัวอย่างที่ดีหรือต้นแบบที่ดี (Role Model) นับว่ามี
อิทธิพลและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์การและสังคมด้วยการเป็นแบบอย่างที่
ส่งผลเชิงบวกต่อองค์การตามทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาเชิงสังคม (Social Conitive Theory) ของ 
อัลเบิร์ต แบนดูรา๔ ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกด้วยการสังเกต
และเลียนแบบ (copy) จากต้นแบบ และตามทฤษฎีเซลกระจกเงา(Mirror Neuron Theory) ที่กล่าว
ว่าเซลกระจกเงาเป็นเซลชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ท าหน้าที่เลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของผู้อื่นมาเป็น
ของตน๕ 

ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ไม่ว่าจะขนาดเล็กกลางหรือใหญ่จะประสบความส าเร็จได้หัวใจส าคัญ
หรือค าตอบสุดท้ายอยู่ที่ผูน้ าซึ่งผูน้ ายุคใหม่ต้องรูเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกและที่ส าคัญต้องมี
ภาวะผู้น าหรือความสามารถในการเป็นผู้น าเนื่องจากองค์กรยุคใหม่เน้นทีมการท างานผู้น าที่ชาญ
ฉลาดต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการน าทีมสามารถแสดงบทบาทผู้น าได้อย่างเหมาะสมตลอดจน
เป็นผู้ผลักดันพัฒนาทีมกระบวนการท างานและน าองค์กรสู่ความแข็งแกร่งตลอดจนต้องมี Model ใน

                                                   
๑กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย, ใน เอกสารบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่: การบริหาร

มหาวิทยาลัย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.cola.kku.ac.th/main๒/images/POR/News/Modern%๒๐
enterprise%๒๐management.pdf [๓ มีนาคม ๒๕๖๑]. 

๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), การพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศ, (กรุงเทพมหานคร:ส านักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๑.  

๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕.  
๔ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ,

(กรุงเทพมหานคร:สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๑), หน้า ๘. 
๕สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, “คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน

ประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: จีอาร์ตจ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๓๓-๓๔. 

http://www.cola.kku.ac.th/main๒/images/POR/News/Modern%25๒๐enterprise%25๒๐management.pdf
http://www.cola.kku.ac.th/main๒/images/POR/News/Modern%25๒๐enterprise%25๒๐management.pdf
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การเป็นผู้น าอันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนสู่การเป็นผู้น าที่ผู้ตามยอมรับและให้ความ
เช่ือมั่น๖ 

๒. ลักษณะการเป็นผู้น า 
ลักษณะของผู้น า คนที่ เรายึดเป็นแบบอย่าง คนที่มีบุคลิก มีวิสัยทัศน์ คนที่ เป็น

แบบอย่างที่ดีให้เราได้ หรือแบบอย่างในทางไม่ดีที่เราควรหลีกเลี่ยง  เมื่อพูดถึงค าว่า “วีรบุรุษ หรือ ฮี
โร่” เรามักจะนึกถึงคนที่ดี คนที่เก่ง คนเหล่าน้ีมีส่วนอย่างมากในการเปลีย่นแปลงหรือขับเคลือ่นสงัคม 
และที่ส าคัญเป็นคนซึ่งสามารถสร้าง “แรงบันดาลใจ” ที่ดีให้เกิดข้ึนในสังคมได้ แต่สังคมไทยปัจจุบัน
ก าลังอยู่ในอาการ “ขาด” ฮีโร่อย่างรุนแรง ไม่ใช่เพราะเราไม่มีคนเก่งหรือคนดี แต่ไม่มีใครใส่ใจและ
สนใจที่จะให้ความส าคัญอย่างจรงิจงักับคนกลุ่มนี้ต่างหาก๗ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ คน
ที่มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา นักร้อง นักเขียนคนดัง คนที่เราช่ืนชมและท าตาม คนที่มี
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการกินอาหาร การออกก าลังกาย การอ่าน การสื่อสาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เด็กหรือ
คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองควรจะเรียนรู้  ผู้น ามักจะเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความจริงจังกับงานของผู้น าย่อมท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่อาจปล่อยตัวตามสบายได้
ซึ่งมักก่อให้เกิดความเครียดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ถ้าหากผู้น าคนไหนไม่มีความจริงจัง โลเลเรื่อย
เปื่อย องค์กรนั้นย่อมปั่นป่วน คนดีจะเบื่อหน่าย คนเลวจะสบายตัวไม่ต้องกลัวเจ้านายว่า อย่างไรก็
ตามความจริงจังที่แสดงออกอย่างพอเหมาะจะกระตุ้นลูกน้องได้ หากมากไปลูกน้องเครียด บางคน
ถึงกับถอดใจก็มี๘ 

นอกจากนี้ พอดซาคอฟ และคณะ ก็ยังได้สรุปองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การเป็น ๗ องค์ประกอบ ได้แก่๙ ๑) พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping behavior) ๒) การมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) ๓) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational loyalty) ๔) 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ (Organizational compliance) ๕) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Individual Initiative) ๖) การท าความดีให้สังคมในองค์การ (Civic virtue) และ ๗) การพัฒนา
ตนเอง (Self- Development)  

๓. การเป็นผู้น าท่ีดี 
เมื่อกล่าวถึงผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีตัวอย่างการเป็นแบบอย่างการเป็นข้าราชการที่ดี

ที่ดังปรากฏในพระบรมราโชวาท ว่า“ข้าราชการมีหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลทั้งปวง ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะต าแหน่ง พร้อมกับรักษาความ

                                                   
๖ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ,

(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., ๒๕๕๑), หน้า ๓๔. 
๗http://www.farmchokchai.com/mobile/content.php?group=knowledge&id=knowled

ge&cid [๔ มีนาคม ๒๕๖๑]. 
๘http://blog.rmutp.ac.th/sukumal.w/๒๐๑๑/๐๔/๑๒/ [๓ มีนาคม ๒๕๖๑]. 
๙Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B. & Bachrach, D.G. “Organizational 

citizempirical literature and suggestions for future research”, Journal of Management, (2000): 
516-526. 

http://www.farmchokchai.com/mobile/content.php?group=knowledge&id=knowledge&cid
http://www.farmchokchai.com/mobile/content.php?group=knowledge&id=knowledge&cid
http://blog.rmutp.ac.th/sukumal.w/๒๐๑๑/๐๔/๑๒/
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สุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ าเสมอ นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความเสียสละ อดทน รู้จักเกรงใจ 
ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกนัด้วยเหตุผล และส าคัญที่สุด จะต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนัก
แน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็นแม้กระทั่งค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับ
ฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลายหลากมาอ านวยประโยชน์
ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง๑๐ในขณะที่หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความหมายใหม่บนประสบการณ์เดิมของบุคคล
ต้นแบบในสังคมไทย ประกอบด้วย หลักธรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวิตได้ แก่ ไตรสิกขา๑๑ พรหม
วิหาร ๔๑๒หลักธรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างความหมายใหม่ บนประสบการณเดิมของบุคคล
ต้นแบบในสังคมไทย๑๓ ได้แก่ อริยสัจ ๔๑๔มรรค ๘๑๕ ส่วน คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีต
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ข้อคิดว่า “สิ่งดีงามทั้งหลายจะเกิดข้ึนได้ข้างบนต้องเป็น Role Model 
คณะกรรมการเองต้องเป็น Role Model กรรมการผู้จัดการใหญ่ส าคัญมากๆ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ท าอะไรโปร่งใส สะอาด อย่างผมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผมเป็นคนเข้าวัด เป็นลูกศิษย์สมเด็จ
พระสังฆราช ไปวัดไปฝึกสมาธิ คนจะนินทาผมได้อย่างเดียวคือเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นนักบวชอะไร
พวกนี้”๑๖ 

จากหนังสือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนกรณีศึกษาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เครือซิเมนต์ไทย” สรุปไว้อย่างคมคายว่า“การที่ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี แสดง
บทบาทเป็นแม่แบบในการปฏิบัติตามหลกัการที่วางไว้ (Role Model of Leadership) ผู้บริหารเอสซี
จี และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารในเอสซีจีส่วนใหญ่จะมีวัตรปฏิบัติทั้งในพฤติกรรมส่วนตัวและ
พฤติกรรมการท างานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับจรรยาบรรณของเอสซีจี คือ Low Profile / High 
Productivity”๑๗ 

๔. ความคาดหวังท่ีดีของผู้น า 
บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กรมี๔บทบาท (The ๔ Roles of Leadership) คือ 

๑)บทบาทในการช้ีน า (Pathfinding) ก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และกระตุ้นให้บุคลากรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์๒) บทบาทในการสร้างความสอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน (Aligning)การคิดค้นระบบงานและเทคนิคบริหารเพื่อใช้ในปฏิบัติงานมุ่งสู่

                                                   
๑๐http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/๕๙๕๓๑๗ [๓มีนาคม ๒๕๖๑]. 
๑๑ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
๑๒องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๙๒/๒๕๒. 
๑๓ชไมพร เจริญครบุรี, พระสุธีรัตนบัณฑิต, และสิริวัฒน ศรีเครือดง, “แบบจ าลองการพัฒนาตนของ

บุคคลต้นแบบในสังคมไทยโดยใช้หลักธรรม แนวคิด และทฤษฎี”, สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑๔๑. 

๑๔วินย. (บาลี) ๔/๑๔/๑๘. 
๑๕ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๒๙/๓๔๘. 
๑๖บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน),ร้อยคนร้อยเรื่องราว ๑๐๐ ปี เอสซีจี, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, ๒๕๕๖), หน้า ๙๒. 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๓. 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/๕๙๕๓๑๗
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วิสัยทัศน์๓)บทบาทในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ (Empowering) การสร้างเงื่อนไขเพื่อผลักดัน
ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่และ ๔) บทบาทในการเป็น
แบบอย่างที่ดี (Modeling) ทั้งหลักการในการท างานและการประพฤติตนเพื่อสร้างศรัทธาให้กับ
บุคลากรใช้เป็นแบบอย่าง๑๘จากบทบาทในประการที่สี่จะท าให้เกิดการขยายผลเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้
เพื่อนร่วมงานปฏิบัติตามจนเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของสมาชิกในองค์กรส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

ความยั่งยืนขององค์กรถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ บริษัทปรารถนาและได้ทุ่มเททรัพยากร
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง บริษัทฯ ได้น าแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ต้องค านึงถึงการสร้าง
คุณค่าและความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป๑๙บุคลากรในระดับบริหาร
จัดการ หรือ Innovative Leader ก็ต้องมีคุณสมบัติอีก ๓ประการ คือ๑) Lead Change คือชักน าให้
ลูกน้องมีการเปลี่ยนแปลงได้๒) Support Change คือ สนับสนุนและถ่ายทอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ใช่การออกค าสั่งให้เปลี่ยน๓)หัวหน้าต้องเป็นต้นแบบ เป็น Role Model ให้ลูกน้องยึดถือ๒๐

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารส่วนใหญ่ก็ยังใช้หลักการบริหารที่มีผู้บริหารรุ่นเก่าๆเคยใช้มายึดถือแนวทางที่
ผู้บริหารรุ่นก่อนปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างหรือ Role Model๒๑ “สอนงาน” ถ่ายทอดความรู้ตามล าดับ
ข้ันมาน่ันเอง “ 

๕. การสร้างผู้น าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
กระบวนการสร้างแบบอย่างให้มีความยั่งยืน ประกอบด้วย ๑)สรรหาและคัดเลือกผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมมาทดแทนต าแหน่งเดิมโดยก าหนด Competency ของต าแหน่งงานที่จะหาคน
มาทดแทนให้ชัดเจนก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังตาม Competency แต่ละตัวเป็น Role Model ให้
ชัดเจนประเมิน Competency ของบุคคลตามเกณฑ์ Competency ของต าแหน่งที่ก าหนดไว้
พิจารณาจัดล าดับคัดเลือกบุคคลทีต่รงกับ Role Model มากที่สุดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยสามารถ
เลือกได้๓ล าดับส ารองไว้ในกรณี Successor ล าดับแรกลาออกไป๒)จดัท าแผนพฒันาและฝึกอบรมคือ 
(๑)ผู้เป็นเจ้าของต าแหน่งประเมินจุดแข็ง/จุดอ่อนหรือหาช่องว่าง (Gap) จุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงของ 
Successor แต่ละคนและ (๒)จัดท าแผนพัฒนาและฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Development 
Plan) แก่กลุ่มSuccessors โดยให้โอกาสแก่ Successor ล าดับแรกก่อนหากมีงบประมาณมากพอก็
ให้พัฒนา Successor ทั้งหมดไปพร้อมกัน และ ๓)พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและปรับเปลี่ยน
สวัสดิการตามความเหมาะสมเมื่อเลื่อนต าแหน่ง๒๒ 

 

                                                   
๑๘ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หน้า๑๒. 
๑๙http://www.ratch.co.th/th/sustainability/organizational-governance#sustain-

strategyg [๓มีนาคม ๒๕๖๑]. 
๒๐บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน), หน้า ๑๑๐. 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๓. 
๒๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หน้า ๓๕. 
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๖. บทสรุป 
การพัฒนาจิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การเป็นผู้น าที่ดีและการกับการใช้

สติปัญญาในการพัฒนาตัวเองหาจุดยืนและเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง การบริหารการเป็นผู้น าจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารถ้าผู้บริหารขาดคุณธรรมขาด Leadership ที่ดี ก็ปิดฉากและกลับ
บ้านเลย การท าตัวเป็นแบบอย่างหรือ Role Model คือ หัวใจส าคัญของ Leadership ขณะเดียวกัน
ต้องมีความน่าเช่ือถือและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนน่ันเอง   
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การพูดในที่สาธารณะตามแนวสัมมาวาจาในสังคมไทย 
Public speaking in the right direction, speech in Thai society 

นายบวร  ขมชุณศรี 

บทคัดย่อ 
การพูด (Speaking) ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของการสื่อสาร เพราะเป็นการ

สื่อสารที่จัดว่าง่ายและรวดเร็วไม่แพ้การสื่อสารด้านอื่น ๆ เช่น การเขียน การออกท่าทาง แต่การจะ
เข้าใจได้ดีหรือไม่นั้น ทั้งผู้สื่อสารออกไปและผู้รับการสื่อสารจะต้องเข้าใจทั้ง ๒ ฝ่าย การพูดจึงจะ
เข้าใจกันได้ หากพูดกันคนละภาษา แต่อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจก็ไม่มีปัญหา แต่ส่วนมากเมื่อพูดกันคนละ
ภาษาแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งมักจะเข้าใจได้ยาก และอาจจ ามาซึ่งความล้มเหลวในการสื่อสาร 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพูด 
จึงได้มีหลักธรรมค า สอนในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการพูดไว้ไม่น้อยทั้งที่ได้บัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปฎิก แต่ที่เห็นเด่นชัดและรับรู้โดยทั่วกันคือ หนึ่งในอริยมรรคมีองค์ 
๘ นี้มี“สัมมาวาจา” (เจรจาชอบ)เป็นหลักส าคัญล าดับต้นๆซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับ
สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ)และสมัมาสงักปัปะ(ด า ริชอบ)อาจกล่าวได้ว่า “สัมมาวาจา”นั้นมีความส าคัญเปน็
อย่างแท้จริงในการด า เนินชีวิตของผู้คนทุกชนช้ันในสังคม ตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันและในอนาคตสืบไปแต่เหตุใดการพูดจึงไม่เป็นที่ใส่ใจเอาเสียเลยเมื่อเทียบกับความส าคัญและ
ประโยชน์ของค าพูดหรือวาจาที่แสดงออกมา   
ค าส าคัญ : พูดในที่สาธารณะ, สัมมาวาจา 

Abstract 
 Speaking is considered a key part of communication. Because it is a 
communication that is easy and fast, not losing any other communication, such as 
writing, gesturing, but understanding or not Both the communicator and the recipient 
of the communication must understand both sides. The speech can be understood. 
If speaking in different languages But the other party understands there is no 
problem But most when speaking different languages The other party is often 
difficult to understand. And may remember that communication failure Human 
development, Buddhadhamma, Complete Humanity Lord Buddha He saw the 
importance and benefits of speaking. Therefore has the Dharma word Teach in the 
Tripitaka about speaking at least both as provided in the discipline of the Pittaya, 
Suttanapitaka and Phra Apidhamma Pitaka. But that is clearly seen and generally 
recognized as One of the elders has an This has a "right speech" (negotiation like), a 
top priority, which has a relationship with the point of view (approval) and 
                                                   

 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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Samriengkumppa (black Riyadh) can be said that "right speech" Is the top priority, 
which has a relationship with the point of view (approval) and Samarimagangpa 
(black I can say that "Right speech" is truly important in black Living the lives of 
people of all classes in society From the past times to the present and the future. 
Keywords: Public speaking, speech 

๑. บทน า 
    พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักพูดเอกของโลก ทรงรู้จักเลือกเฟ้นการใช้ค าพูด และทรงเป็น

ต้นแบบในการใช้วาจาสื่อสาร เผยแผ่พระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้   “วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ 
ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วิญญูชนไม่ติเตียน องค์ ๕ 
ประการเป็นไฉน คือวาจาน้ันย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกกาล ๑ เป็นวาจาที่กล่าวเป็นสัจ ๑ เป็นวาจาที่
กล่าวอ่อนหวาน ๑ เป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์ ๑ เป็นวาจาที่กล่าวด้วยเมตตาจิต ๑”   
             การพูด เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังอย่างหนึ่ง เพราะบางทีการใช้ค าพูดเพียงไม่กี่ค า อาจจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้  ท าให้คนที่ได้ฟังบางคนหรือบางกลุ่มเปลี่ยนความคิดจากเดิมไปสู่ความคิด
ใหม่  การพูดเพื่อถ่ายทอดบางอย่างไปยังอีกคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากอีก
ฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดหรือตีความไปอีกอย่างหนึ่ง ก็จะก่อให้เกิดผลเสียได้  แต่หากมีเจตนาดีเป็นที่ตั้งแล้ว 
ย่อมก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย  “การพูดเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้การ
พูดแสดงอารมณ์และความรู้สึก โดยอาศัยภาษาและเสียงเป็นสื่อในการติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การสื่อสารโดยใช้ค าพูดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง”    
              การพูดระหว่างบุคคลต่อบุคคล อาจจะเรียกว่าเป็นการพูดคุยแบบธรรมดา หากมากกว่า
หนึ่งคนหรือเป็นกลุ่มมักจะเป็นรูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด เมื่อมีบุคคลมากจนกลายเป็น
กลุ่มคน  รูปแบบการพูดก็จ าเป็นต้องมีลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังด้วยเช่นกัน จะใช้
รูปแบบพูดคุยหรือสนทนาธรรมดาแบบรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ๆ ไม่ได้แล้ว  จะต้องมีรูปแบบการพูด
ที่สามารถสะกดผู้ฟังให้มีความรู้สึกร่วมหรือคล้อยตามผู้พูด เพื่อให้เกิดความรู้หรือน าพาให้ปฏิบัติได้ 
การพูดในลักษณะเช่นน้ันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพูดในที่ชุมนุมหรือการพูดในที่สาธารณะ 
             การพูดที่ออกไปสู่สาธารณะ ผู้พูดจ าเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสื่อสาร
ออกไปด้วยค าพูด ต้องระวังไม่ให้ค าพูดนั้นกระทบตนเองหรือผู้อื่น อันก่อให้เกิดผลด้านลบได้  เพราะ
เมื่อพูดไปแล้ว ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ถ้าพูดดี ย่อมจะส่งผลดีแก่ผู้พดูและผูฟ้ังเช่นความรู้สึกดี ๆ ข้อคิด
ดี ๆ น าไปสู่การปฏิบัติดี แต่หากพูดไปในลักษณะตรงกันข้ามย่อมก่อให้เกิดผลเสีย เมื่อเกิดผลเสียแล้ว 
ย่อมจะเรียกกลับคืนให้ปกตินั้นยาก  เพราะความรู้สึกของผู้ฟังเสียไป อารมณ์ย่อมเสียตาม และส่งผล
ต่อการปฏิบัติในทางที่ไม่ดีอีกด้วย  ผู้เขียนมองว่า ในด้านการการพูดถือว่าเป็นความส าคัญข้ันพื้นฐาน
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นสื่อที่น ามาใช้ได้ง่าย และสามารถ
เป็นผลสัมฤทธ์ิได้ง่ายเช่นกัน เป็นการสื่อสารที่พระพุทธเจ้าทรง ใช้เป็นหลักในการเผยแผ่และ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
              และสนใจที่จะศึกษาการพูดแนวสัมมาวาจา น ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพราะมีต ารา หนังสือ หรืองานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่เกี่ยวกับการพูดในแบบต่าง ๆ 



๒๕๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

เช่น การพูดในที่ชุมนุม การพูดปาฐกถา หรือการพูดจูงใจในแบบต่าง ๆ เป็นต้น  แต่ในส่วนงานพูดที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด งานประเภทนี้ยังมีน้อย ส่วนมากก็จะน ามาจากที่
เคยมี หรือน ามาจากพระไตรปิฎก  รวบรวมและเรียบเรียงใหม่ แต่งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา
การพูดโดยจะเน้นไปที่การพูดแบบสัมมาวาจาในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพูดของ
นักพูดต่าง ๆ เช่น พระสงฆ์ นักพูด ครูอาจารย์ และผู้ต้องการเรียนรู้เรื่องการพูดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป  แต่เน้นการใช้แนวทางของพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลักใหญ่ในการสร้างงานวิจัยช้ินน้ีข้ึนมา 

๒. กระบวนการเกิดสัมมาวาจา 
  สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ คือ 
  เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดค าหยาบ งดเว้น
จากการเจรจาเพ้อเจ้อ นี้ สัมมาวาจา ที่ยังเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์สัมมาวาจาของ
พระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค คือ ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางด
เว้น จากวจีทุจริตทั้ง ๔ ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญ
อริยมรรคอยู่ นี้แล สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค ฯ บุคคลย่อม
พยายามละมิจฉาวาจา เพื่อบรรลุสัมมาวาจา ความพยายามนั้น เป็นสัมมาวายามะ บุคคลมีสติละ
มิจฉาวาจาได้ มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู่ สตินั้นเป็นสัมมาสติ ด้วยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการ คือ 
สัมมาทิฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อม เป็นไปตามสัมมาวาจาของบุคคลนั้น ฯ 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพูด จึง
ได้มีหลักธรรมค า สอนในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการพูดไว้ไม่น้อยทั้งที่ได้บัญญัติไว้ในพระวินัยปิฎกพระ
สุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก แต่ที่เห็นเด่นชัดและรับรู้โดยทั่วกันคือ หนึ่งในอริยมรรคมีองค์๘ นี้
ม“ีสัมมาวาจา” (เจรจาชอบ)เป็นหลักส าคัญล าดับต้นๆซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับสัมมาทิฏฐิ
(เห็นชอบ)และสัมมาสังกัปปะ(ด าริชอบ)อาจกล่าวได้ว่า “สัมมาวาจา”นั้นมีความส าคัญเป็นอย่าง
แท้จริงในการด า เนินชีวิตของผู้คนทุกชนช้ันในสังคม ตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและ
ในอนาคตสืบไปแต่เหตุใดการพูดจึงไม่เป็นที่ใส่ใจเอาเสียเลยเมื่อเทียบกับความส าคัญและประโยชน์
ของค าพูดหรือวาจาที่แสดงออกมา๑  
 การพูดดีนั้นเป็นบ่อเกิดมาจากการคิดดี จึงเกิดการพูดดี ท าให้ดูดี และน าไปสู่สังคมดี
ตามล าดับ สุภาษิตไทยเรียบง่ายแต่ได้ใจความเกี่ยวกับการพูดการจาประโยคนี้มีมาช้านานแล้ว แต่ก็ไม่
เคยตกยุคตกสมัย แถมยังช่วยตักเตือนใจของคนไทยอย่างง่ายๆได้ดีทีเดียวจะว่าไปแล้วการพูดเป็น
เรื่องของทุกคน(ที่มิได้เป็นใบ้)อีกทัง้การพูดก็อยู่กบัเราทุกคนตลอดช่ัวชีวิตของเราจริงๆ และเป็นที่รู้กัน
ดีว่า การพูดน้ันสามารถให้คุณให้โทษได้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและสามารถพลิกโอกาสให้
เป็นวิกฤตก็มีให้เห็นกันมาแล้วการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์“ศาสตร์”หมายถึงการพูดจะต้องมี
หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆที่ใช้สอนถ่ายทอดปฏิบัติฝึกฝน เช่นเดียวกับหลักวิชาแขนงอื่นๆ ส่วน 
“ศิลป์” หมายถึง การพูดเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล  

                                                   
๑  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร., สัมมาวาจา“พูดดี ดูดี สังคมดี”  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ : 

โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๙ – ๑๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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 การพูด การเจรจา การติดต่อสื่อสาร ที่แสดงออกทางค าพูดที่เหมาะสมภายใต้ความคิดความ
ตั้งใจที่ถูกต้องสุจริต สัมมาวาจาจัดเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมในข้อที่เว้นจากการกล่าว
ค าเท็จ ซึ่งนอกจากจะถือว่า เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ในสังคมต่อการ
แสดงออกทางวาจาโดยปราศจากการโกหกหลอกลวงแล้ว ยังเป็นการเพาะบ่มความซื่อสัตย์ สุจริต 
ด้วยการไม่พูดจาส่อเสียด ซุบซิบนินทาว่าร้ายลับหลัง พูดจาหยาบคาย หรือใช้ภาษาที่แสดงถึงการดู
หมิ่นเหยียดหยามอีกด้วย นอกจากนี้ในความหมายของสัมมาวาจา ยังรวมถึงการแสดงออกทางค าพูด
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ที่มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ละเว้นค าพูดเท็จ ค าพูดที่ไร้สาระไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า การรักษาศีลปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องย่อมเป็นผลอย่างชัดเจน
จากการมีสัมมาวาจาเป็นส าคัญ .คือการพูดจาถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผู้อื่น  
 นอกจากนี้การพูดยังจัดเป็นทักษะและวิชาชีพอีกประการหนึ่งการพูดนั้นเป็นพฤติกรรมทาง
ภาษาที่ควบคู่ไปกับการฟังเพื่อการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกหรือความต้องการของผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดยใช้ถ้อยค า น้ า เสียง
และอากัปกิริยาจนเป็นที่เข้าใจกันได้รวมทั้งกิริยาอาการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
จรรยามารยาทประเพณีนิยมของสงัคม เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ความรู้สึกความต้องการ ทัศนคติ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์การพูดจึงเป็นการสื่อสารสองทาง คือ มีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ให้ผู้ฟัง
ได้รับรู้และก่อให้เกิดการตอบสนองตรงตามที่ผู้พูดต้องการ 
 สัมมาวาจา แปลว่า "วาจาชอบ" หมายถึง วจีกรรมอันพอดีตรงต่อนิพพาน ไม่ได้แปลว่า
จะต้องพูดแต่สิ่งที่เปน็ความจริงหรอืผดิไม่ได้เลย หรือพูดแต่ธรรมะ, นิพพานตลอด ฯลฯ อย่าเพิ่งไปยึด
มั่นสุดโต่งขนาดน้ัน สามารถพูดผิด, พูดไม่ดี ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเรามี "สติปัญญา" ประกอบด้วยแล้ว 
การพูดน้ันจะ "พอดี" ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป เป็น "ทางสายกลาง" ตรงครรลองสูพ่ระนิพพานได้ เหมือน
เราพายเรือในแม่น้ า ก็อาจมีเป๋ไปขวาบ้าง ซ้ายบ้าง ถูกบ้าง ผิดบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง แต่ไม่ถึงกับสุดโต่ง
ไปติดฝั่งซ้ายหรือขวาจนเรือไม่ไหลต่อไป ก็ไม่ถึงขนาดนั้น หากการพูดไม่ดี หรือพูดผิดบ้าง ก็เป็นเพียง
ไม่มาก เพราะมีสติ มีปัญญาประกอบอยู่ จะเกิดกรรมรับผล ส าหรับปัญญาระดับโสดาบัน ก็ไม่เกิน ๗ 
ชาติ, อนาคามี ไม่เกิน ๑ ชาติ ส่วนพระอรหันต์ ก็หมดได้ในชาตินั้นๆ เลย ดังนั้น ค าว่า "สัมมาวาจา" 
ไม่จ าเป็นต้องยึดมั่นถือมั่นสุดโต่งว่าจะต้องเป็นค าพูดที่ดีเกินจริง, ค าพูดที่ถูกต้องทุกค า, ค าพูดที่ไม่มี
กรรมเลย, หรือค าพูดที่มีแต่ธรรม ตรงนิพพานตลอดเวลา อย่างนั้น ก็หาไม่ แบบนั้นยังสุดโต่ง ไม่ 
"พอดี" ไม่ใช่ทางสายกลาง ยังตึงเกินไป สัมมาวาจา เป็นหนึ่งในมรรคแปด ข้ันต้น หากจะแบ่งมรรค
แปดเป็นข้ันต้นและข้ันสูงแล้ว จะได้มรรคแปดข้ันต้นมี ๕ ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ, 
สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทั้ง ๕ ประการนี้ มีได้ครบในพระโสดาบัน แต่หากจะให้
ได้มรรคแปดในระดับที่สูงข้ึนไป จ าต้องมีธรรมในข้ันสูงข้ึนกว่านี้ด้วย มรรคแปด ๕ ประการแรกนี้จึง
เป็นเหมือน "ธรรมพื้นฐาน" หรือ "มรรคพื้นฐาน" เท่านั้น สัมมาวาจา เป็นการกล่าววาจาโดยชอบ 
ถูกต้อง สมบูรณ์ การแสดงออกทางวาจาด้วยความรู้ความเข้าใจในการใช้วาจาที่ไดใคร่ครวญพิจารณา
อย่างรอบคอบดีแล้ว มีลักษณะที่เป็น ทั้งศีลคือข้อ ห้าม และธรรม คือข้อแนะน าให้ปฏิบัติเพื่อใหผู้
ประพฤติปฏิบัติได้เลือกปฏิบัติไดอย่างเหมาะสม เมื่อได้พัฒนาให้เกิดสัมมาวาจาข้ึนแล้ว ย่อมมองเห็น
เป้าหมายและประโยชน์คือผลดีที่ตนจะไดรับ สัมมาวาจาตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ไม่
เพียงแต่เป็นหลักธรรมที่จะรักษากายวาจาใจของผู้ปฏิบัติเท่านั้น ยังมุ่งที่จะเอื้อประโยชน์ในการ



๒๕๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

แก้ปัญหาต่อส่วนรวมเป็นส าคัญได้แก่การวางรากฐานทางจริยธรรมให้แก่สังคม และเพื่อพัฒนาชีวิตให้
สมบูรณ์ข้ึนไปตามล าดับส่วนในด้านศาสนา สัมมาวาจามีความส าคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญด้านการเผยแผ่ศาสนา ด้วยการช้ีแนะให้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมอัน
เกิดจากสื่อสารด้วยสัมมาวาจา เพื่อก้าวไปสู่การถึงพร้อมด้วยความดีที่สมบูรณ์ทั้งกายวาจาใจ อันเป็น
หนทางให้บรรลุประโยชน์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน๒ 

๓. สัมมาวาจาในสังคมไทย 
วาจาจัดเป็นทักษะและวิชาชีพอีกประการหนึ่ง วาจาน้ันเป็นพฤติกรรมทางภาษาที่ควบคู่

ไปกับการฟังเพื่อการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดยใช้ถ้อยค าน้ าเสียงและ
อากัปกิริยาจนเป็นที่เข้าใจกันได้ รวมทั้งกิริยาอาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจรรยา
มารยาท ประเพณีนิยมของสังคม ในงานบทความนี้จะน าเสนอในลักษณะ คือ วาจาที่เป็นสุภาษิต ดังนี้ 

วาจาสุภาษิต คือ วาจาที่พูดหรือเปลง่เป็นเสยีงท าให้ผูฟ้ังเข้าใจเนื้อความได้ไม่มีโทษ สบาย
หู แฝงด้วยคติ เป็นถ้อยค าน าออกจากทุกข์ เป็นวจีสุจริต ท าให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่ง
ปรากฏทั้งในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง การกล่าววาจา แต่จะเป็นวาจาสุภาษิตได้นั้นหรือไม่ต้อง
ศึกษาจากองค์ ประกอบ ๕ ประการ คือ พูดถูกกาล พูดค าจริงพูดค าอ่อนหวานพูดค าประกอบด้วย
ประโยชน์ พูดด้วยเมตตาจิต “สัมมาวาจา คือ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากมุสาวาท เจตนาเป็นเหตุเว้นจา
กปิสุณาวาจาเจตนาเป็นเหตุเว้นจากผรุสวาจา เจตนาเป็นเหตุเว้นจากสัมผัปปลาปะ นี้เรีย กว่า 
สัมมาวาจา  

 สัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและชักชวน
ผู้อื่นให้มีสัมมาทิฏฐิ...ตนเองเป็นผู้มีสัมมาวาจาและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวาจาตนเองเป็นผู้มี
สัมมาสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาสมาธิ...บุคคลนี้เรียกว่า สัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ   

 “สัมมาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดข้ึนเพราะมิจฉาวาจา
เป็นปัจจัย นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
สัมมาวาจาเป็นปัจจัย นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์”   

ดังนั้น การพูดเป็นวิธีการสื่อความหมายหรือสื่อสาร จากผู้พูดสู่ผู้ฟัง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ทั้งยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสู่ความสงบสุขและความส าเร็จ มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และประเทศชาติความส าคัญของ
การใช้วาจาจึงอยู่ที่ว่า ผู้พูดเพื่อสื่อสารกันนั้นใช้ความระมัดระวังในค าพูดหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่จะ
ก่อให้เกิดการโต้เถียงและความแตกแยก หรือค าพูดที่มุ่งประณามผู้อื่นใช้ค าพูดถูกต้อง เป็นการพูด
ความจริงตามที่รู้เห็น ให้ผู้ฟังเกิดก าลังใจประเทืองสติปัญญาหรือให้ได้ความรู้เพิ่มข้ึน เพราะว่าการพูด
ช่ัวย่อมน าความเกลียดชังและความทุกข์มาสู่ตนเองส่วนการพูดดีย่อมน าประโยชน์ ความรักและ
ความสุขมาให้ 

                                                   
๒  พระปลัดสมชาย ปโยโค (ด าเนิน),  การประยุกต์ใช้สัมมาวาจาเพื่อการบริหารงานของผู้น า , บทความ, 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑: ๑๔๓). 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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๔. บทสรุป 
สัมมาวาจา หมายถึง การพูดความจริง พูดไพเราะอ่อนโยน พูดถูกต้องตามกาลสถานที่ 

พูดเป็นธรรม พูดออกไปแล้วไม่ท าให้ตนเองและผูอ้ื่นได้รับความเดือดรอ้น เป็นวาจาที่เมื่อกลา่วออกไป
แล้วไม่ก่อให้เกิดโทษในภายหลังค าพูดที่เป็นสัมมาวาจาจึงเป็นพื้นฐานธรรมะที่ควรมีในจิตใจ เพื่อเป็น
หลักการประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขปราศจากโทษเพราะการไม่
เบียดเบียนกันเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน สัมมาวาจาจึงเป็นเครื่องมือที่
มนุษย์ใช้เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รักกัน ห่วงใยกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในอีกด้านหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์ไม่พอใจซึ่งกนัและกัน เกลียดชังกัน และ
เป็นศัตรูกันได ้

หลักสัมมาวาจาน้ันถือเป็นลักษณะการพูดตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นลักษณะการพูด
ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการท าลายให้บุคคลอื่นเกิดความเดือดร้อน เป็นการพูดที่แสดงถึงความจริงที่
เกิดข้ึน เป็นการพูดที่ประกอบด้วยใจที่เป็นกุศล น าไปสู่การพูดที่เป็นกุศล จึงจะสามารถนิยามให้เห็น
ถึงสัมมาวาจาได้   

ค าว่าสัมมาวาจาน้ัน เป็นค าผสมกันของศัพท์ภาษาบาลี ได้แก่ สัมมาที่แปลว่าดี กับวาจา 
ที่แปลว่าการพูด ซึ่งการพูดดีนั้นเป็นบ่อเกิดมาจากการคิดดี จึงเกิดการพูดดี ท าให้ดูดี และน าไปสู่
สังคมดีตามล าดับ สุภาษิตไทยเรียบง่ายแต่ได้ใจความเกี่ยวกับการพูดการจาประโยคนี้มีมาช้านานแล้ว 
แต่ก็ไม่เคยตกยุคตกสมัย แถมยังช่วยตักเตือนใจของคนไทยอย่างง่ายๆได้ดีทีเดียวจะว่าไปแล้วการพูด
เป็นเรื่องของทุกคน(ที่มิได้เป็นใบ้)อีกทั้งการพูดก็อยู่กับเราทุกคนตลอดช่ัวชีวิตของเราจริงๆ และเป็นที่
รู้กันดีว่า การพูดน้ันสามารถให้คุณให้โทษได้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและสามารถพลิกโอกาส
ให้เป็นวิกฤตก็มีให้เห็นกันมาแล้วการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์“ศาสตร์”หมายถึงการพูดจะต้องมี
หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆที่ใช้สอนถ่ายทอดปฏิบัติฝึกฝน เช่นเดียวกับหลักวิชาแขนงอื่นๆ ส่วน 
“ศิลป์” หมายถึง การพูดเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล 

นอกจากนี้การพูดยังจัดเป็นทักษะและวิชาชีพอีกประการหนึ่งการพูดนั้นเป็นพฤติกรรม
ทางภาษาที่ควบคู่ไปกับการฟังเพื่อการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็น
ภาษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกหรือความต้องการของผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดยใช้ถ้อยค า น้ า 
เสียงและอากัปกิริยาจนเป็นที่เข้าใจกันได้รวมทั้งกิริยาอาการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามจรรยามารยาทประเพณีนิยมของสังคม เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ความรู้สึกความต้องการ 
ทัศนคติและประสบการณ์ที่เปน็ประโยชน์การพูดจึงเป็นการสื่อสารสองทาง คือ มีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ให้
ผู้ฟังได้รับรู้และก่อให้เกิดการตอบสนองตรงตามที่ผู้พูดต้องการ 
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วัฒนธรรมแห่งปราชญแ์ละปญัญาในพระพุทธศาสนา 
Culture of sages and wisdom in Buddhism 

 พันต ารวจเอกภูษิต  วิเศษคามินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
  ศาสนาพุทธ หรือพระพุทธศาสนา สามารถเรียกได้ว่าเป็นศาสนาของผู้รู้ หรือ วิญญูชน 
เป็นศาสนาที่เกิดข้ึนจากการค้นพบสัจจะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังด ารงอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการแตกออกเป็นนิกายต่าง ๆ อาทิ  พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน อันถือเป็นนิกายหลักของพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม หมายถึง 
รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ 
วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างข้ึน ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน 
และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของวัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรม
ระดับสูง วัฒนธรรมระดับต่ า วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม องค์ความรู้ของพระพุทธศาสนา
และองค์ความรู้แห่งปัญญา เมื่อเกิดการศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์  

 

Abstract 
 Buddhism or Buddhism Can be called as the religion of the knowledgeer or 
a sage, a religion that arose from the discovery of the truth of the Lord Buddha Still 
in the present society Although there are different denominations such as Theravada 
Buddhism And Mahayana Buddhism Which is considered the main sect of Buddhism 
Culture refers to the form of human activities and symbolic structures that make the 
activity clear and important. Lifestyle Which is the behavior and what people in the 
production group created By learning from each other And sharing among those of 
culture is about consumption and consumer products such as high-level culture Low 
level culture Folk culture Or popular culture Knowledge of Buddhism and knowledge 
of wisdom When studying, learning in science 
 

๑.  บทน า 
  ปัญญาแห่งปราชญ์มีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีพัฒนาการตามยุคสมัย เป็นไปตามพัฒนาการ
ของโลก ที่ประกอบด้วยนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นผลมาจากพัฒนาการทางด้านองค์ความรู้จากผู้รู้ 
นักปราชญ์ผู้น าทางจิตวิญญาณที่อาศัยการศึกษาเรียนรู้เพื่อค้นพบสรรพศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ ในสมัย
พุทธกาล จ าแนกออกเป็น ศิลปศาสตร์  ๑๘ ศาสตร์ ซึ่งพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรง
ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี จากอาจารย์ที่มีช่ือเสียง คือ อาจารย์วิศวามิตร 
  พระพุทธเจ้าทรงศึกษาศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการนี้ส าเร็จภายในเวลาเพียง ๗ วัน และมี
ความรู้แตกฉาน เช่ียวชาญยากที่หาใครเสมอเหมอืนได้ จึงกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงมีความรู ้ในทางโลก
                                                   

 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๒๕๙ 

 

 

เพียบพร้อม เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เมื่อได้เสด็จออกบรรพชา พระองค์ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากอาฬารดาบส 
และอุททกดาบส ทรงบ าเพ็ญทุกกรกิริยา และทรงบ าเพ็ญเพียรทางจิตใจ จนได้ตรัสรู้ พระองค์จึงทรง
พร้อมที่จะสอนบุคคลทุกช้ัน ตั้งแต่คนธรรมดา จนถึงนักปราชญ์ที่มีช่ือเสียง ทุกโอกาสและสถานที่ 
 ศิลปะทั้ง ๑๘ ศาสตร์อาจถือได้ว่าเป็น ศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นองค์ความรู้ที่
มีความหลากหลายและมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธวิทยา หรือ 
วิทยาศาสตร์เชิงพุทธ เป็นองค์ความรู้จากตะวันออกที่มีพัฒนาการจากฝ่ายตะวันออกไปจนถึง
ตะวันตก ซึ่งศาสตร์โดยส่วนใหญ่ต่างมีพัฒนาการมาจากศิลปะทั้ง ๑๘ ศาสตร์นั้นเอง  
 พัฒนาการขององค์ความรู้ทั้ง พระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ ต่างมีพัฒนาการมาตาม
ยุคสมัยเช่นเดียวกัน นักปราชญ์ และนักวิชาการในยุคหลังๆ ต่างได้น าองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจาก
การศึกษาและค้นพบของ นักปราชญ์ และนักวิชาการ ในยุคก่อนมาเป็นบาทฐานในการพัฒนา ถ้ามอง
ในด้านพุทธศาสนานักปราชญ์หรือนักวิชาการยุคหลังจะน าองค์ความรู้จากพุทธวจนะและพระ  
อรรถกถาจารย์ ท าให้เกิดนักปราชญ์พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันซึ่งน าองค์ความรู้ของพระพุทธศาสนา
ออกมาเผยแผ่ให้เกิดข้ึนแก่พุทธบริษัทไปจนถึงสาธารณชน เช่นเดียวกันถ้ามองทางด้านวิทยาศาสตร์ 
นักปราชญ์หรือนักวิชาการยุคหลังจะน าองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ยุคก่อนมาประยุกต์ให้เข้ากับ
ยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนา  จึงสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ต่าง
ได้สร้างวัฒนธรรมแห่งปัญญาจากบุคคลในยุคก่อนมาสู่ยุคปัจจุบันเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นความกรุณาของ
บุคคลในยุคก่อนที่ไม่ปิดกั้นองค์ความรู้ที่ศึกษาและค้นพบ จึงท าให้เกิดวัฒนธรรมแห่งปัญญาและ
กรุณาทั้งพระพุทธศาสนา กอปรกับวิทยาศาสตร์ ดังจะเสนอตามล าดับต่อไป  
 

๒. ความหมายของพระพุทธศาสนา 
 ศาสนาพุทธ หรือพระพุทธศาสนา สามารถเรียกได้ว่าเป็นศาสนาของผู้รู้ หรือ วิญญูชน 
เป็นศาสนาที่เกิดข้ึนจากการค้นพบสัจจะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่า ๒๖๐๐ ปี
มาแล้ว ยังด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการแตกออกเป็นนิกายต่าง ๆ อาทิ  พระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท และพระพุทธศาสนานิกายมหายาน อันถือเป็นนิกายหลักของพระพุทธศาสนา  แต่
พระพุทธศาสนาก็ยังด ารงอยู่ ในสังคมและแผ่ขยายออกๆไปในสังคมต่างๆ ทั้ ง  สังคมของ
พุทธศาสนิกชน รวมไปถึงศาสนิกชนของศาสนาอื่น ยังให้ความนับถือพระพุทธศาสนาไม่น้อยไปกว่า
ศาสนาตามเช้ือชาติ สัญชาติ หรือประเพณีของตน ท าให้ในปัจจุบันน้ี พระพุทธศาสนามีปรากฏอยู่ใน
ประเทศ ซีลอน (ศรีลังกา) พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม ธิเบต จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย เกาหลี เกาะ
ฟอร์โมซา (ไต้หวัน) ในบางส่วนของอินเดีย ปากีสถาน เนปาล กับทั้งในสหภาพโซเวียตด้วย ประชากร
ชาวพุทธทั่วโลกมีจ านวนเกินกว่า ๕๐๐ ล้านคน๑   
 

๓.  การแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนา 
 ๓.๑ การแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาแห่งความจริง เพราะหลักค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
นั้นสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ สามารถนิยามพระพุทธศาสนาได้ว่า เป็นศาสนาแห่งความ
                                                   

  ๑ชูศักดิ์ ทิพยเกสร และคณะ, พระพุทธเจ้าสอนอะไร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, 
๒๕๓๒), หน้า ๒๑.  



๒๖๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

จริง เป็นศาสนาที่มีพุทธิวิถีแสวงหาความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย โดยเฉพาะความจริงแห่งชีวิต ว่ามี
สาเหตุมาจากอะไร การแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้   
  ๓.๑.๑  อาศัยการแสวงหาความจริงทางด้านจติใจเป็นส าคัญมากกว่าทางด้านวัตถุ รวมทั้ง
ให้ทัศนะว่าจิตใจเป็นธรรมมีความส าคัญที่สุดดังพุทธพจน์ว่า 

ธรรมทัง้หลาย มีใจ เป็นหัวหน้า     มีใจเป็นใหญ่ ส าเรจ็ด้วยใจ 
ถ้าคนมีใจช่ัว ก็จะพูดช่ัวหรือท าช่ัวตามไปด้วย 
เพราะความช่ัวนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป  เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคทีล่ากเกวียนไป ฉะนั้น๒ 

 ๓.๑.๒ อาศัยการหาความจริงโดยการพิสูจน์ด้วยตนเองมากกว่ารับฟังจากบุคคลรอบข้าง 
มีพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงแก่ชาวกาลามชน ปรากฏในเกสปุตตสูตร เกี่ยวกับความอย่าเช่ือทั้ง ๑๐ 
ประการ คือ  
 ๑)  อย่าปลงใจเช่ือด้วยการฟังตามกันมา 
             ๒)  อย่าปลงใจเช่ือด้วยการถือสืบๆ กันมา 
              ๓)  อย่าปลงใจเช่ือด้วยการเล่าลือ 
              ๔)  อย่าปลงใจเช่ือด้วยการอ้างต าราหรือคัมภีร์ 
            ๕)  อย่าปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ(การคิดเอาเอง) 
              ๖)  อย่าปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน 
            ๗)  อย่าปลงใจเช่ือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
            ๘)  อย่าปลงใจเช่ือเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว 
              ๙)  อย่าปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 
              ๑๐) อย่าปลงใจเช่ือเพราะนับถือว่า ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา๓ 
 ๓.๑.๓  อาศัยการแสวงหาความจริงโดยระบบจริยธรรม คือ วิถีคุณธรรมความดีมากกว่า 
ความช่ัว   
 การแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ประการ  คือ  
 ๑)  อาศัยการแสวงหาความจริงในสิ่งที่ปราศจากสมมติสัจจะ  
 ๒)  อาศัยการแสวงหาความจริงทางด้านจิตใจเป็นส าคัญมากกว่าทางด้านวัตถุ 
 ๓)  อาศัยการหาความจริงโดยการพิสูจน์ด้วยตนเองมากกว่ารับฟังจากบุคคลรอบข้าง 
 ๔)  อาศัยการแสวงหาความจริงโดยระบบจริยธรรม 
 ถือเป็นแบบแผนของการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ใช่อริยสัจ ๔ เพราะ 
อริยสัจ ๔ คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบจากการแสวงหาความจริง  
 ๓.๒  การแสวงหาความจริง  
 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวไกล ซึ่งมนุษย์มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นและมีความ
ช่างคิดช่างสงสัย จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดวิทยาศาสตร์สาขาใหม่ๆ และการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ท าให้

                                                   
  ๒ขุ.ขุ.  (ไทย)  ๒๕/๑/๒๓.    
  ๓องฺ.ติก.  (ไทย)  ๒๐/๖๖/๒๕๗.    
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๒๖๑ 

 

 

มนุษย์เช่ือมั่นในความสามารถของตน มีอิสระทางความคิด และมุ่งมั่นที่จะเอาชนะธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของตนให้ดีข้ึน  
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) หมายถึง ความสามารถ 
และความช านาญในการคิด เพื่อค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อาทิ การสังเกต การวัด การค านวณ การจ าแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับ
เวลา การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน 
การก าหนดนิยาม การก าหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะส าคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุ มีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ท าให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากข้ึ น ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะแสวงหาความรู้ และแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหา เป็น
แนวทางที่พัฒนาข้ึนตามหลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกันเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American association for the advancement of 
science) ประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน ๘ ทักษะ เหมาะส าหรับระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
  ๒. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ ๕ ทักษะ เหมาะส าหรับระดับ
การศึกษามัธยมวัย 

 ๑. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน ๘ ทักษะ เป็นทักษะเพื่อการ
แสวงหาความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย 
  ทักษะท่ี ๑ การสังเกต (Observing)  
  หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หู ตา 
จมูก ลิ้น กายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพื่อให้ทราบ และรับรู้ข้อมูล รายละเอียดของสิ่ง
เหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตน ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการสังเกต  
 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
  – สามารถแสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได้ จากการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
 – สามารถบรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณ และคุณภาพของวัตถุได้ 
 – สามารถบรรยายพฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงของวัตถุได้ 
 ทักษะท่ี ๒ การวัด (Measuring)  
  หมายถึง การใช้เครื่องมือส าหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณของสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เป็นตัวเลขในหน่วยการวัดที่ถูกต้อง แม่นย าได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับสิ่งที่ต้องการวัด รวมถึงเข้าใจวิธีการวัด และแสดงข้ันตอนการวัดได้อย่างถูกต้อง 
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 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
 – สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับสิ่งที่วัดได้ 
 – สามารถบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได้ 
 – สามารถบอกวิธีการ ข้ันตอน และวิธีใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
 – สามารถท าการวัด รวมถึงระบุหน่วยของตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
  ทักษะ ท่ี ๓ การค านวณ (Using numbers)  
  หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุ และการน าตัวเลขที่ได้จากนับ และตัวเลขจากการวัดมา
ค านวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น โดยการเกิดทักษะการ
ค านวณจะแสดงออกจากการนับทีถู่กต้อง ส่วนการค านวณจะแสดงออกจากการเลอืกสตูรคณิตศาสตร ์
การแสดงวิธีค านวณ และการค านวณที่ถูกต้อง แม่นย า 
  ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
  – สามารถนับจ านวนของวัตถุได้ถูกต้อง 
  – สามารถบอกวิธีค านวณ แสดงวิธีค านวณ และคิดค านวณได้ถูกต้อง 
  ทักษะท่ี ๔ การจ าแนกประเภท (Classifying)  
  หมายถึง การเรียงล าดับ และการแบ่งกลุ่มวัตถุหรือรายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความ
แตกต่างหรือความสัมพันธ์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
 – สามารถเรียงล าดับ และแบ่งกลุ่มของวัตถุ โดยใช้เกณฑ์ใดได้อย่างถูกต้อง 
 – สามารถอธิบายเกณฑ์ในเรียงล าดับหรือแบ่งกลุ่มได้ 
  ทักษะท่ี ๕ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using 
space/Time relationships) 
  สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่าง
กับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น ๓ มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ มิติ กับ ๒ มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่
อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุกับช่วงเวลา หรือความสัมพันธ์ของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับ
ช่วงเวลา 
 ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
 – สามารถอธิบายลักษณะของวัตถุ ๒ มิติ และวัตถุ ๓ มิติ ได ้
 – สามารถวาดรูป ๒ มิติ จากวัตถุหรือรูป ๓ มิติ ที่ก าหนดให้ได้ 
 – สามารถอธิบายรูปทรงทางเราขาคณิตของวัตถุได้ 
 – สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ ๒ มิติ กับ ๓ มิติได้ เช่น ต าแหน่งหรือทิศของ
วัตถุ และต าแหน่งหรือทิศของวัตถุต่ออีกวัตถุ 
 – สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของวัตถุกับเวลาได้ 
 – สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาด ปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 
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 ทักษะท่ี ๖ การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล (Communication)  
  หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระท าให้มีความหมาย โดย
การหาความถ่ี การเรียงล าดับ การจัดกลุ่ม การค านวณค่า เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีข้ึน ผ่าน
การเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือบรรยาย เป็นต้น 
  ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
 – สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบในการเสนอข้อมูลที่เหมาะสมได้ 
 – สามารถออกแบบ และประยุกต์การเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจได้ง่าย 
 – สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 
 – สามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด้วยข้อความที่ เหมาะสม กะทัดรัด และสื่อ
ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
 ทักษะท่ี ๗ การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)  
 หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลจากพื้น
ฐานความรู้หรือประสบการณ์ที่มีความสามารถที่แสดงการเกดิทักษะ คือ สามารถอธิบายหรือสรุปจาก
ประเด็นของการเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมูลที่ได้มา 
  ทักษะท่ี ๘ การพยากรณ์ (Predicting)  
 หมายถึง การท านายหรือการคาดคะเนค าตอบ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือ
การท าซ้ า ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถท านายผลที่อาจจะเกิดข้ึนจากข้อมูลบน
พื้นฐานหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของข้อมูล และภายนอกขอบเขตของข้อมูล
ในเชิงปริมาณได้ 
  ๒. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ ๕ ทักษะ เป็นทักษะ
กระบวนการข้ันสูงที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เพื่อแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ทักษะท่ี ๙ การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses)  
  หมายถึง การตั้งค าถามหรือคิดค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองเพื่ออธิบายหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดยสมมติฐานสร้างข้ึนจะอาศัยการ
สังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายค าตอบได้ 
  ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
  – สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้ 
  – สามารถตั้งค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้ 
  ทักษะท่ี ๑๐ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง 
การก าหนด และอธิบายความหมาย และขอบเขตของค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการ
ทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคลความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถ
อธิบายความหมาย และขอบเขตของค าหรือตัวแปรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการทดลองได้ 
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  ทักษะท่ี ๑๑ การก าหนด และควบคุมตัวแปร ( Identifying and controlling 
variables) หมายถึง การบ่งช้ี และก าหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ต้น และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุม 
 ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็น
สาเหตุของผลที่เกิดข้ึนหรือไม่ 
 ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจากการกระท าของตัวแปรต้นในการทดลอง 
 ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมีผลมตี่อการทดลองที่ต้อง
ควบคุมให้เหมือนกันหรือคงที่ขณะการทดลอง 
  ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถก าหนด และอธิบายตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองได้ 
  ทักษะท่ี ๑๒ การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และท าซ้ าใน
ข้ันตอนเพื่อหาค าตอบจากสมมติฐาน แบ่งเป็น ๓ ข้ันตอน คือ 
  ๑) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริงๆ เพื่อ
ก าหนดวิธีการ และข้ันตอนการทดลองที่สามารถด าเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่อาจเกิดข้ึนขณะท าการทดลองเพื่อให้การทดลองสามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
  ๒) การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 
  ๓) การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็น
ผลจากการสังเกต การวัดและอื่น ๆ 
 ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ 
 – สามารถออกแบบการทดลอง และก าหนดวิธี ข้ันตอนการทดลองได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมได้ 
 – สามารถระบุ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างเหมาะสม 
 – สามารถปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
 – สามารถบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
 ทักษะท่ี ๑๓ การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and 
conclusion)  
  หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การ
ตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ 
  การลงข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และการสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุป
ประเด็นส าคัญของข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือศึกษา 
  ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ 
  – สามารถในการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคัญ รวมถึงการแปลความหมายหรือ
บรรยายลักษณะของข้อมูล 
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 – สามารถบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลได้๔ 
 การแสวงหาความจริงของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ข้ันตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพราะสิ่งนั้นเป็นกระบวนการในการใช้เหตุผลในการแสวงหาความจริง การแสวงหาความจริงของ
วิทยาศาสตร์นั้น จ าเป็นต้องอาศัยทักษะต่างๆ รวม ๑๓ ทักษะดังที่กล่าวมาแล้ว จึงจะสามารถ
แสวงหาความจริงได้ เพราะการแสวงหาความจริงนั้นหากขาดทักษะก็จะไม่อาจแสวงหาความจริงได้ 
หรือได้ความจริงแบบผิดพลาด ไม่ตรงกับหลักการหรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  
 
๔. ตรรกวิทยาของพระพุทธศาสนาปัญญา 
 ๔.๑ ตรรกวิทยาของพระพุทธศาสนา 
 ตรรกวิทยา หมายถึงนิยามการใช้เหตุผล เป็นแนวทางการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นที่
น่าเช่ือถือให้ปรากฏข้ึนในแต่ละประเด็น ตรรกวิทยานั้นจะต้องอาศัยความสมเหตุสมผลจึงจะได้
ผลสัมฤทธ์ิตามหลักตรรกวิทยา คือ ได้รับความน่าเช่ือถือจากบุคคลผู้รับฟัง สร้างความรักความศรัทธา
ให้เกิดข้ึนอีกในทิศทางเดียวกัน พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาแห่งความเป็นเหตุเป็นผล 
หมายความว่า ไม่มีหลักพระพุทธศาสนาใดที่ปราศจากเหตุผล คือสามารถแสดงตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามที่มีความสมเหตุสมผล และวิญญูชนสรรเสริญ ตรรกวิทยาของพระพุทธศาสนานั้นก็เช่นเดียวกัน 
สาเหตุมีฉันใด ผลลัพธ์ก็มีฉันนั้น ปราศจากความผิดแผกแตกต่างกัน หลักพระพุทธศาสนาที่แสดง
ตรรกวิทยาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ หลักกฎแห่งกรรม คือ ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ตามพระพุทธพจน์ว่า  
 คนท ากรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตน คนท ากรรมดีย่อมได้รับผลดี 
 คนท ากรรมช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว  คนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นน้ัน๕  

จากพระพุทธวจนะนี้ท าให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญในด้านตรรกวิทยาโดย
อาศัยความสมเหตุสมผลของนัยยะทางความคิด ค าพูดและการกระท า ถือเป็นการเน้นย้ าผลลัพธ์ที่มา
จากสาเหตุในทิศทางเดียวกัน  
 ๔.๒.๒ ขั้นก าหนดปัญหา 
  ปัญหา(problem) ต่างๆ มักเกิดจากการสงสยัที่ได้จากการสงัเกตปรากฏการณ์ การศึกษา
ข้อเท็จจริง และการทดลองต่างๆ ในการสังเกตอาจใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ
กายสัมผัส รวมถึงเครื่องมือช่วยขยายความสามารถของประสาทสมัผสั และมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่
ได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งน าไปสู่
สมมติฐาน(hypothesis) เพื่ออธิบายปัญหาที่ได้จากการสงัเกตและพยายามคิดหาค าตอบที่อาจเป็นไป
ได้  ตัวอย่าง ปัญหาต่างๆ ที่ได้จากการสังเกต 
  
 

                                                   
  ๔ ดวงเดือน พินสุวรรณ์, ผศ.,ดร., เอกสารประกอบโครงการวิจัยเรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อ

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพและปริมณฑล , 
(นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), หน้า ๑๕ – ๒๐.     

  ๕ขุ.ชา.ม.  (ไทย) ๒๗/๑๔๔/๑๐๓.  
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 ๔.๒.๒.ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนล่วงหน้าของค าตอบของปัญหาที่ต้องการทราบ 
หรือการหาค าตอบก่อนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิม ปัญหาหนึ่ง
อาจมีสมมติฐานได้มากกว่าหนึ่งสมมติฐานต้องท า การทดสอบยืนยันในความเป็นจริงต่อไป 
สิ่งที่ควรค านึงถึงในการตั้งสมมติฐาน คือ การบอกความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ใน
การเขียนสมมติฐานอาจใช้ข้อความดังนี้ 
 “ถ้า...................................ดังนั้น..............................”การตั้งสมมติฐานที่ดี จะช่วยแนะ
แนวทางการตรวจสอบสมมติฐาน 
 ๔.๒.๓.ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน และรวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินการตรวจสอบสมมติฐาน โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลทั้งจาก การส ารวจ การ
ทดลอง การสืบค้นข้อมูล หรือวิธีการอื่นๆ ประกอบกัน แล้วน ามาจัดกระท าใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การจัดเรียงล าดับ การแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ กราฟ สมการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องบอกความหมายของข้อมูลที่ได้จัดกระท า และการอธิบาย
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผล 
 ๔.๒.๔ ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
  การวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการทดลอง เป็นการลงข้อสรุปโดยการเอาความหมาย
ของข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากผลการทดลอง อภิปรายและสรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่ต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ  
  สมมติฐานที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วหลายครั้ง อาจเป็นส่วนที่ท าให้เกิดหลักการ กฎ 
ทฤษฎี๖ 

๕.  พระพุทธศาสนา : วัฒนธรรมแห่งปัญญา 
 ๕.๑ วัฒนธรรมแห่งปัญญา 
  องค์ความรู้ของพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ ถือเป็นองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับนิยามการใช้เหตุผล ถึงแม้จะมาจากฐานะที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่ง
ปัญญาได้ โดยอาศัยนิยามการใช้เหตุผลหรือตรรกวิทยาเพราะว่า ทั้งพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์
นั้น ต่างก็อาศัยการใช้เหตุผลในเชิงตรรกวิทยา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันสมควรแก่สาเหตุ ถึงแม้ว่า
พระพุทธศาสนานั้นจะอาศัยนิยามการใช้เหตุผลอันโดยอาศัยพัฒนาการทางจิตใจอันน าไปสู่พฤติกรรม
ต่างจากวิทยาศาสตร์ที่อาศัยนิยามการใช้เหตุผลจากวิทยาการทางวัตถุ แต่ก็สามารถสร้างวัฒนธรรม
แห่งปัญญาในด้านเหตุผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ 
 ๕.๒  วัฒนธรรมแห่งความกรุณา  
 องค์ความรู้ของพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดการศึกษาเรียนรู้
ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการลองผิดลองถูกโดยอาศัยวีธิวิทยาต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทั้ง 

                                                   
  ๖ครูนิตยา มงคลสวัสดิ์, วิธีการทางวิทยาศาสตร์, เอกสารออนไลน์, แหล่งที่มา: http://kknidtaya. 

blogspot.com/๒๐๑๐/๐๘/blog-post_๒๘.html, เข้าถึงเม่ือ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.         
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๒ นี้ ย่อมท าให้เกิดผลลพัธ์จากการพสิูจน์โดยอาศัยหลกัตรรกวิทยาใหเ้หน็เปน็รูปธรรม เป็นวัฒนธรรม
แห่งความกรุณาในการสร้างวิวัฒนาการทางด้านองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนแก่มวลมนุษยชาติ  
 ตัวอย่างของวัฒนธรรมแห่งความกรุณาในมิติของพระพุทธศาสนา คือ พระมหา
กรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าในการโปรดเวไนยสัตว์ให้รอดพ้นจากความทุกข์อันเป็นผลจากการตรัสรู้
ของพระองค์ตามหลักตรรกวิทยา เพราะเมื่อทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณ ย่อมทรงรู้แจ้งแทง
ตลอดในทุกสรรพสิ่ง ทรงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลก ทรงโปรดบุคคลตามสมควรโดยอาศัยพุทธพยากรณ์
ใน พุทธกิจ ๕ ประการ คือ ทรงบิณฑบาตร ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ประธานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ 
วิสัชนาปัญหาของเหล่าเทวดา และทรงตรวจดูเหล่าเวไนยสัตว์ว่ามีบุคคลใดมีโอกาสอันควรที่พระองค์
จะเสด็จไปโปปรดท าให้พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่จนทุกวันน้ี  
 ตัวอย่างของวัฒนธรรมแห่งความกรุณาในมิติของวิทยาศาสตร์ คือ การเผยแพร่แนวคิด
ทฤษฎีต่างๆของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ค้นพบ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ โดยไม่สงวน
ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้บุคคลในรุ่นหลังน ามาเป็นรากฐานในการพัฒนาวิทยาการที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เหล่าน้ันน ามาสู่การสร้างเป็นนวัตกรรมจนถึงทุกวันน้ี       
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พระพุทธศาสนากับสังคมในยคุนวัตกรรม 
Buddhism and society in the innovation era 

นายวิศิษฎ์สร  เอกกิตตินันท์ 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาในยุคนวัตกรรมตาม

แนวความคิดของผู้เขียนกับสังคมร่วมสมยัเปน็สังคมยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และสลับซับซ้อน บุคคลมักแสวงหาวัตถุต่างๆมาสนองและสิ่งปรนเปรอนอก
ตัวมากกว่าที่จะแสวงหาความสุขทางด้านคุณงามความดี  จนท าให้สังคมขาดความสมดุลระหว่างกาย
กับจิต ซึ่งในสังคมสมัยใหม่นี้ทั้งที่เต็มไปด้วยแหล่งการศึกษา การศึกษาและเทคโนโลยีไม่สามารถ
น ามาแก้ไขปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมีความสุข แนวความคิดด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา
ได้เห็นความส าคัญของระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาและประยุกต์ให้ชีวิตที่มีความสุข โดยโลกของวัตถุ
จะต้องไม่ว่างหรือห่างจากข้อวัตรปฏิบัติในด้านศีลธรรม เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพื่อว่าจะได้พบ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาและจะสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาน้ีไปปรับให้เกิดความสมดุล
ของ ชีวิตในโลกวัตถุ กับชีวิตในโลกของพุทธศาสนาและพัฒนาวิถีชีวิตของเราและสังคมรอบข้างให้
กลับมีชีวิตชีวา มีความหวังผลจากการท าคุณงามความดี 
ค าส าคัญ : พระพุทธศาสนา, ยุคนวัตกรรม 

Abstract 
This academic academic article is intended To study Buddhism in the 

innovation era according to the author's ideas and contemporary society as a science 
and information technology society With rapid and complex changes People often 
seek various objects to meet and pamper themselves outside of seeking happiness in 
virtue. Until the society lacks balance between body and mind In this modern 
society, both full of educational resources Education and technology cannot be used 
to solve problems of life and living happily. The concept of education in Buddhism 
has seen the importance of the education system to develop and apply a happy life. 
Which the world of the object must not be occupied or away from moral practices 
This is an interesting story to find problems and solutions and will be able to apply 
the knowledge gained from this study to create a balance of Life in the material 
world With the life in the world of Buddhism and the way of life and the surrounding 
society There is hope for the result of doing goodness. 
Keywords: Buddhism,  innovation era 
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๑. บทน า 
สังคมในยุคนวัตกรรมหรือสังคมยุคใหม่เป็นสังคมยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนความเจริญก้าวหน้าย่อมเป็นที่ปรารถนาของสังคม
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก  ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องพุทธศาสนาด้วย ดังนั้น การตัดสินความเจริญที่ท ากัน
อยู่ในที่ต่างๆ เช่น ตัดสินความเจริญของประเทศด้วยการเพิ่ม GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(gross domestic product) เป็นต้น เพราะล าพังเพียงการเพิม่ GDP ดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนหรือก่อเกิดความสุขมวลรวมได้อย่างแทจ้รงิหรือไม่ ก็ยังเป็นค าถามให้ต้องขบคิดหาทางออกหรือ
ค าตอบกันต่อไป สาเหตุที่ท าให้ให้เกิดปัญหาส่วนบุคคล ครอบครัวและสังคมมากมาย ถึงแม้ว่ามนุษย์
จะพยายามสร้างเครื่องมือทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และด้านกฎระเบียบทางสังคมข้ึนมาเพื่อ
แก้ไขปัญหา แต่กลับเป็นการเพิ่มปญัหาที่มอียู่แล้วให้มมีากยิ่งข้ึน กลายเป็นการสนับสนุนความเห็นแก่
ตัวมากข้ึน สร้างความแตกแยกทางสังคมมากยิ่งข้ึน ครอบครัวที่เคยมีความสุข เคยมีความขัดแย้ง
ทางด้านความคิดและการประกอบอาชีพอยู่บ้างหรือการแยกครอบครัวออกไป แต่สิ่งที่เราพบยุค
นวัตกรรมคือ การที่สังคมรู้จักกัน เทคโนโลยีไม่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมี
ความสุขได้ อบรมคุณภาพทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของมวลมนุษยชาติ อีกทั้งต้องอยู่ร่วมกับศาสนา
อื่นๆ ที่ร่วมสมัยอยู่นี้อย่างมีความสุข 

๒. ความหมายของพุทธศาสนา 
 ความหมายของค าว่า “พุทธศาสนา” ในภาษาไทย หมายถึง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
(Teaching) ในภาษาอังกฤษใช้ค าเรียกว่า “Buddhism” แต่หาได้หมายถึงค าสั่งสอนตรง ๆ อย่าง
ภาษาไทยทีเดียวไม่ ได้มีผู้ให้ค านิยามค า Buddhism แปลว่า  ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ  เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจา้เป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัส
รู้ชอบด้วยพระองค์เอง และตรัสสอนไว้เป็นหลักค าสอนส าคัญ มีพระสงฆ์ (ภิกษุ ภิกษุณี) สาวกผู้
ตัดสินใจออกบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน ธรรม -วินัย ของพระบรมศาสดา เพื่อบรรลุสู่
จุดหมายคือพระนิพพาน และสร้างสังฆะ เป็นชุมชนเพื่อสืบทอดค าสอนของพระบรมศาสดา รวม
เรียกว่า พระรัตนตรัย นอกจากนี้ในพระพุทธศาสนา ยังประกอบค าสอนส าหรับการด ารงชีวิตที่ดีงาม 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ออกบวช (คฤหัสถ์ - อุบาสก และอุบาสิกา) ซึ่งหากรวมประเภทบุคคลที่ที่นับถือและ
ศึกษาปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนของพระบรมศาสดา แล้วจะจ าแนกได้เป็น ๔ ประเภท คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา หรือที่เรียกว่า พุทธบริษัท ๔  
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า การที่สังคมไทยได้รับเอาความ
เจริญแบบตะวันตกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม 
ท าให้สังคมไทยรับเอาความเจริญตามแบบอย่างตะวันตกอย่างเต็มที่ แต่การรับเอาวัฒนธรรมดังกล่าว
นั้น ไม่สอดคล้องกับภูมิหลังของสังคมไทย เพราะคนไทยมักจะรับในเข้ามาในแง่ของการเสพบริโภค 
หรือรับเอาแต่สิ่งที่เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกสบาย ท าให้คนไทยที่แต่เดิมมีวัฒนธรรมแบบ
เกษตรกรรม และมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่แล้ว กลั บเสพติดความสบายจากวัฒนธรรม
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ตะวันตกมากยิ่งข้ึนและกลายเป็นคนมักง่ายมากยิ่งข้ึน โดยขาดพื้นฐานของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่เป็นวัฒนธรรมแห่งการใฝ่รู้และสู้สิ่งยาก๑ 
 ศ. ยิงเกอร์ (Yinger) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน เห็นว่า หน้าที่ของศาสนาเป็นสิ่งส าคัญ โดย
ให้ค าจ ากัดความของศาสนาว่า “ศาสนาเป็นระบบความเช่ือและการปฏิบัติโดยวิธีกลุ่มชนพยายามดิ้น
รนเพื่อท าความเข้าใจกับความหมายส าคัญที่สุดในชีวิต เป็นความพยายามที่จะไม่ยอมยุติลงแต่เพียง
ความตาย และไม่ยอมให้ความว้าวุ่น หรือความวุ่นวายเข้ามามีบทบาทท าลายความสัมพันธ์แห่ง
มนุษย”์๒ ซึ่งศาสนาตามพจนานุกรมนั้น หมายถึง ค าสั่งสอน, ความเช่ือถือ 
 พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า “พุทธศาสนาคือการกระท าเพื่อให้เกิดความรอดพ้นแก่ตัวเองจาก
ความทุกข์” และท่านได้อธิบายว่า “ถ้าจะกล่าวความหมายน้ีให้เป็นสากลที่สุดแก่ทุกศาสนาแล้ว อาจ
กล่าวได้ว่า “ศาสนาคือความประพฤติหรือการกระท าตามกฎของความจริงแห่งธรรมชาติอันเด็ดขาด 
อันท าให้เกิดความสัมพันธ์กันข้ึนระหว่างมนุษย์กับสภาพอันสูงสุด คือความไม่มีทุกข์เลย๓ 
 มีหลายฝ่ายโจมตีพุทธศาสนาเป็นรูปแบบการกดข่ีทางวิญญาณแบบหนึ่ง เพราะเมื่อ
วิทยาศาสตร์เจริญแพร่หลายข้ึน ศาสนาจะค่อย ๆ หมดไป 
 พระพุทธศาสนา มีหลักค าสั่งสอนที่ถือว่าเป็นหลักความจริงที่สามารถใช้ได้กับบุคคลทุกชาติ 
ทุกภาษาและทุกยุคทุกสมัย มีลักษณะค าสอนที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เมื่อพูดว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี ก็
ย่อมดีและไม่ดีส าหรับทุกคน ทุกกาลเทศะ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นสากล ทั้งความคิดและการปฏิบัติ เช่น 
ความคิดเรื่องสัจธรรมว่า ฆ่าสัตว์บาปใครท าก็บาป ท าใครก็บาป ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ใคร
ปฏิบัติศีล ๕ ได้ก็เกิดความสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน เหล่านี้คือทฤษฎีและความเป็นสากล 
ซึ่งหลักค าสอนที่ถือว่าเป็นทฤษฏีและวิธีการที่เป็นสากลในพระพุทธศาสนา ได้แก่”๔ 
 ๑. การสอนเรื่องเบญจขันธ์หรือขันธ์ ๕ อันเป็นหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติที่
ประกอบด้วย 
        ๑.๑ รูป คือ ส่วนประกอบของรูปธรรมทั้งหมดที่ประกอบข้ึนมาเป็นร่างกายและ
พฤติกรรมทุกอย่างครบถ้วน 
        ๑.๒ เวทนา คือ ความรู้สึกที่เกิดข้ึน ทั้งสุข ทั้งทุกข์หรือเฉย ๆ จากการสัมผัสทาง
ประสาททั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)  
        ๑.๓ สัญญา คือ ความจ าได้หรือหมายรู้ ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งแล้วผูกพัน
เช่ือมโยงไปถึงครั้งต่อไป เช่น ครูแนะน าให้ เด็กชายจักร รู้จักกับ นายกานต์ ที่โรงเรียน ต่อมาเมื่อสอง
คนน้ี พบกันที่ตลาดก็ยังจ ากันได้ แล้วทักทายกัน ลักษณะ เช่นน้ีเรียกว่า สัญญา 

                                                   
๑ ผศ.ธนภณ สมหวัง ,บทความพิเศษ [ออนไลน์] , แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews. 

com/blog/detail/641259 [16 พฤษภาคม 2560], 
๒ Religion, Society and the Individual, ๑๙๕๗, p.๙ 

๓ ประยูร  วทานยกุล, “เรามาเข้าใจกันเถิด” รวมบทความทางศาสนา, (พินิจ  รัตนกุล จัดท า), ๒๕๑๖, น. 
๘๑. 

๔ B. M.  BOGUSLAVSKY, ABC. OF DIALECTICAL AND HISTORICAL MATERIALISM, 
(MOSCOW : PROGRESS PUBLICSHER, 1976) p.387. 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641259
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641259
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  ๑.๔ สังขาร คือ การปรุงแต่งจิต ให้คิดทางที่ดีและไม่ดี แปลการนึกคิดในใจแล้ว
แสดงออกมาทางวาจาให้เป็นไปต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการกระท า 
  ๑.๕  วิญญาณ คือ การรับรู้ด้วย อายตนะ มี ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ด้วยการ
เห็น การได้ยินการได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจเหตุและความเป็นมา
ของศาสนาเอง๕ 

๓. พระพุทธศาสนาในยุคนวัตกรรม 
 พุทธศาสนาก าลังเผชิญกับการทา้ทายส าคัญจากกระแสโลกาภิวัตน์  ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นยุคที่เทคโนโลยีได้เช่ือมโยงให้โลกสามารถเช่ือมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ได้มนุษยชาติสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วส าหรับพระพุทธศาสนานั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อพระพุทธศาสนา
ตัวอย่างของผลกระทบด้านบวกเช่นการเผยแพร่พระพทุธศาสนาได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางทั่วโลกผูค้น
สามารถเข้าถึงพระธรรมค าสอนผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้โดยสะดวกทุกทีทุก
เวลา ความเจริญก็ย่อมมีความเสื่อม นี้เป็นหลักโลกธรรมพระพุทธศาสนาเจริญสูงสุด 
 พุทธศาสนา นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา คนไทยได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา และได้
ท านุบ ารุ งพระพุทธศาสนามาโดยล าดับและมี ข้อมูลด้านการวิจัยพระพุทธศาสนาพบว่า 
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาในสภาพสังคมที่มีการเปลีย่นแปลง เพื่อช่วยเหลือสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
นั้นให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุด 
 สังคมมีลักษณะธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเปลี่ยนแปลงไประยะหนึ่งแล้วจะปรับตัวเข้ารูป
เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อปรับตัวเข้ารูปเป็นอย่างหนึ่งแล้ว สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมนั้น ก็มักจะ
ด ารงอยู่ในรูปที่เกาะกุมตัวกันเพื่อที่จะรักษารูปเดิมไว้เป็นแบบรักษาของเก่า ซึ่งสถาบันศาสนาก็ไม่
แตกต่างไปจากสภาพเช่นน้ัน คือเมื่อสังคมปรับตัวเข้ารูปอย่างหนึ่งแล้ว สถาบันศาสนาก็เปลี่ยนหน้าที่
จากผู้ช่วยเหลือสังคมในระยะเปลีย่นแปลง กลับมาเป็นสถาบันทีช่่วยรักษาสภาพสังคมที่เป็นอยู่ใหค้งที่ 
คือกลายเป็นตัวรักษารูปแบบเดิมไว้ แล้วต่อมาสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปอีก ก็จะเกิดสภาพขัดขืนข้ึน 
สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพสังคมที่ปรับตัวเข้ารูปแบบแล้วจะพยายามขัดขวางความเปลี่ยนแปลง 
หรือพยายามรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพสังคมปรับตัว เข้ารูปแบบแล้วจะพยายามขัดขวางความ
เปลี่ยนแปลง หรือพยายามรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของเดิมเอาไว้ในสภาพเช่นนี้ จะท าให้เกิดการขัดกัน 
คือสถาบันนั้นแทนที่จะมาช่วยคิดว่า เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ท าอย่างไร จึงจะให้สังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
 เราต้องช่วยกันพยุงประคับประคองให้สงัคมเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดี กลับห่วงใยเสถียรภาพ
ของตนเอง และไม่พอใจคลื่นลูกใหม่ที่แหวกแถวแหวกแนวออกมาน าหน้าพวกตน 
 ทางที่ดี ศาสนาควรที่จะเป็นผู้ช่วยน าทางในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อให้
สงัคมอยู่รอดอย่างมีความสุข โดยไม่ตกเป็นทางของกิเลสมากเกินไป เช่ือแน่ว่าพระพุทธศาสนาท าได้
แน่ เพราะเคยได้ท ามาแล้วในอดีต โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันที่ส าคัญที่สุดใน

                                                   
๕ อมร  สังข์นาค, วิถีธรรมวิถีไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์, ๒๕๕๓). 
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สังคมไทย ชาวไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ในระดับสูงสุดลงมาก็ยอมรับนับถือมาโดยตลอด เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่
ยากที่จะออกมามีบทบาทในการเป็นผู้น าคนในสังคมไปสู่ทางที่ดี หากได้รับการร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักหนึ่งในสังคมไทย ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมไทย ก็
จะพบว่า ในอดีตพระพุทธศาสนาประสบความส าเร็จในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทย จน
คนไทยมีลักษณะนิสัยที่เด่นชัด คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบสนุกและชอบท าบุญ ซึ่งนับเป็นความ
วิเศษอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ที่สามารถบูรณาการความสนุกกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาใน
เรื่องบุญเข้าด้วยกัน ดังปรากฏในประเพณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวชนาค งานแต่งงาน งานวัน
สงกรานต์ เป็นต้นต่อมา เมื่อสังคมไทยได้เกิดการเปลีย่นแปลงในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งการพัฒนา
ที่เน้นวัตถุตามแบบอย่างตะวันตก พระพุทธศาสนาก็เริ่มสูญเสียบทบาทที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างที่เคยเป็นมา เนื่องจากสังคมไทยไปต้อนรับวัฒนธรรมตะวันตก สังคมไทยเริ่มมีปัญหามากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะการรับเอาความเจริญก้าวหน้าแบบตะวันตกเข้ามา ทั้งนี้เพราะสังคมไทยไม่ได้มีภูมิหลังและ
รากฐานความเจริญทางสังคมอุตสาหกรรม และไม่มีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมแบบตะวันตก ท าให้
สังคมไทยมีสภาพที่นักวิชาการเรียกว่า “ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา -modernization without 
development" คือการที่ประเทศไทยมีความทันสมัยจริงแต่ภายนอก แต่ในเนื้อหาแล้วไม่ได้พัฒนา
ให้เกิดข้ึนในสังคมของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษา การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ  

๔. สรุป  
 การที่คนไทยจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้ได้น้ัน “คนไทยจะต้องมีปัญญาที่เข้มแข็ง จะมอง
เรื่องอะไรต้องมองให้ชัด จะศึกษาอะไรต้องให้รู้เข้าใจชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของเรา จะต้องให้
เขาพัฒนาตัวข้ึนมาชนิดที่ได้ปัญญาที่แท้ ไม่ใช่อยู่แค่สักแต่ว่าความโก้ แต่จะต้องกระจ่าง แจ่มแจ้ง 
เรียนรู้อะไรต้องชัดเจน ให้เกิดปัญญาที่แท้จริง แล้วเราก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมได้จริง 
สังคมก็จะเดินหน้าไปได้”การพัฒนาสังคมไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็น “ประเทศไทย ยุคนวัตกรรม“ 
เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติ หรือการที่จะก้าวไปสู่การเป็น
ผู้น าในเวทีโลก จึงจ าเป็นที่จะต้องน าเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ อย่าง
น้อยก็ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ โดยหันมาเน้นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งที่ยาก 
ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ ก็ด้วยการศึกษาหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพน่ันเอง 
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การพัฒนาทกัษะมนุษยต์ามหลักพุทธธรรม 
Human skills development according to Buddhist principles 

นายไพรัฐ   พานิชย์สกุลชัย 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาทักษะของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า ให้มีความสมบูรณ์แบบของการเป็น

มนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา หรือตามหลักพุทธธรรม ประการหลักๆคือการมีข้อปฏิบัติหรือ
แนวทางในการด าเนินชีวิตที่น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ นั่นคือเบญจศีล (ศีล ๕) ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น
ที่ท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสงบสขุ และยังท าให้ผู้ยึดถือปฏิบัติเป็นคนดีมีคุณธรรม ประกอบ
กับปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ ภาวนา ๔  สัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น ก็จะช่วยส่งเสริมให้เป็นบุคคล
นั้น เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ทันท่วงทีตลอดเวลา และ
การด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีสติ คิดรอบคอบและทันไปกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ทั้ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ได้อย่างมีความสุข 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะมนุษย์, พุทธธรรม 

Abstract 
 The development of human skills to be a human being that is perfect for 
being human according to Buddhist principles or according to Buddhism, Christianity 
is a religion that has a practice or way of life leading to humanity. That is, Benjasiri 
(sacrament 5) is a mutual agreement in a peaceful society and also helps the 
practitioner to be a virtuous person. With the practice of Buddhist principles such as 
Phawana 4, Sappurisatham 7, etc. Will help promote that person Is a complete 
human being And ready to accept timely changes at all times And daily life with 
consciousness Think carefully and keep up with the fast changing world. Both 
politically, economically, and technology happily 
Keywords: Human development, Buddhadhamma, Complete Humanity 

๑. บทน า 
ประเทศไทย เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่าน

ประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง มั่ งค่ังและ ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ ๒๐ ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับ
ประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ  

แต่ปัญหาที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพในการที่จะพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ว่า ในแผนฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา จะเน้นการพัฒนาที่มุ่ง

                                                   
 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคนให้มีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการพัฒนาที่บูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในฐานะนักปราชญ์
ทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ได้น าเสนอไว้ว่า ถ้ามองจากปัญหาสังคมไทย ที่ขาดวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ตามแบบอย่างตะวันตก สิ่งที่ ต้องด าเนินการด่วน ก็คือ 
จะต้องสร้างคนไทยให้มีวัฒนธรรมของความใฝ่รู้ สู้สิ่งยากข้ึนมาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป โดยการสร้างจิตใจของนักผลิตและนักสร้างสรรค์ข้ึนมา  นั่นก็คือการสร้างคนไทยให้มีจิตใจ
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อันเป็นลักษณะของความใฝ่รู้ รักความจริง ชอบเหตุผลนิยม
ปัญญา ชอบค้นคว้า แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และการทดลองจนค้นพบความจริง และจิตใจของนัก
เทคโนโลยีที่ใฝ่สร้างสรรค์ และจิตใจแห่งนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสู้สิ่งยาก นอกจากจะต้องหัน
มาสร้างวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้สู้สิ่งยากแล้ว ท่านยังเห็นว่า คนไทยยังจะต้องมีวัฒนธรรมแห่งการ
มองกว้าง คิดไกล และใฝ่รู้ อีกด้วย นั่นก็คือ คนไทยจะต้องไม่มองเห็นเฉพาะประโยชน์ของตัวเอง ของ
พวกพ้อง หรือมองเห็นเฉพาะประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่จะต้องมองให้กว้างออกไปในสังคม โลก 
และธรรมชาติ ซึ่งมิได้จ ากัดขอบเขตอยู่กับเพียงสังคมใดสังคมหนึ่ง และจะต้องมองในลักษณะของการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมอีกด้วย นั่นคือ การที่จะสร้างสรรค์ได้จะต้องมีความใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 

ประเทศไทย ต้องด าเนินการอีกประการหนึ่งก็คือ การรักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน ได้แก่ การรักษาความมีน้ าใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน
ต่างๆ ตลอดจนการนับถือกันเป็นพี่น้อง เป็นต้น อันเป็นพื้นเพภูมิหลังของสังคมไทยมาแต่เดิม  ใน
ขณะเดียวกัน สังคมไทยก็จะต้องพัฒนาวัฒนธรรมในการแสวงปัญญา คือ ความใฝ่รู้ เข้าถึงความจริง 
และการคิดหาทางแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะสามารถด ารงสังคมอยู่ได้ในโลกแห่งการแข่งขันใน
ปัจจุบัน การที่คนไทยจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้ได้นั้น ท่านเห็นว่า “คนไทยจะต้องมีปัญญาที่
เข้มแข็ง จะมองเรื่องอะไรต้องมองให้ชัด จะศึกษาอะไรต้องให้รู้เข้าใจชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ของเรา จะต้องให้เขาพัฒนาตัวข้ึนมาชนิดที่ได้ปัญญาที่แท้ ไม่ใช่อยู่แค่สักแต่ว่าความโก้ แต่จะต้อง
กระจ่าง แจ่มแจ้ง เรียนรู้อะไรต้องชัดเจน ให้เกิดปัญญาที่แท้จริง แล้วเราก็จะมาช่วยแก้ปัญหา
สร้างสรรค์สังคมได้จริง สังคมก็จะเดินหน้าไปได้”๑ 

การพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติ หรือการที่จะก้าว
ไปสู่การเป็นผู้น าในเวทีโลก จึงจ าเป็นที่จะต้องน าเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามา
ปรับใช้ อย่างน้อยก็จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ โดยหันมาเน้นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ใฝ่รู้และสู้สิ่งที่ยาก ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้น้ัน ก็ด้วยการศึกษาหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
และศักยภาพน่ันเอง 
 

๒. การพัฒนามนุษย์ 
มนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการพัฒนาสิ่ง

ต่างๆ ให้เกิดข้ึน ในปัจจุบันได้มีทัศนะหลายทัศนะที่แสดงความคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์โดยมี
                                                   

๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๗๕ 

 

 

มุมมองหรือแนวคิดที่เห็นด้วยกับการพัฒนามนุษย์ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งและการพัฒนามนุษย์นั้นใน
ทัศนะของตะวันตก มองว่าจะต้องครอบคลมุหลักการ ๔ ด้าน อันได้แก่ พัฒนาการทางกาย (Physical 
Development) พัฒนาการทางสังคม (Social Development) พัฒนาการทางอารมณ์ (Emotional 
Development) และพัฒนาการทางปัญญา (Intelligent Development) 

ในปัจจุบันได้มีการน าแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมในองค์กรมาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งต้องประกอบไปด้วยกระบวนการ ๓ ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันละลาย
พฤติกรรม (Unfreezing) อันเป็นข้ันตอนก่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องกระท าต่อมนุษย์ให้ยกเลิก
พฤติกรรมและทัศนคติแต่เดิมที่ถือปฏิบัติมาโดยมีการเสรมิสร้างความรูส้ึกให้เห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ ข้ันการเปลี่ยนแปลง (Changing) เป็นข้ันตอนในการน า
วิธีการเทคนิคต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ต้องการ และข้ันการหล่อ
หลอมพฤติกรรมใหม่ (Refrezzing) เป็นข้ันตอนคงอยู่ในพฤติกรรมใหม่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การต่อไป๒  

การสร้างความเป็นมนุษย์๓ หมายถึง การสร้างบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ 
หลักการ อุดมคติ และค่านิยมที่เกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์ ความยุติธรรม สันติภาพ และความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยให้บุคคลมีศักยภาพดังกล่าวส าหรับใช้กับชีวิตส่วนตนและการประกอบ
อาชีพ เพื่อให้บุคคลมีความสง่างามและทรงไว้ซึ่งศีลธรรมทางวิชาชีพ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ล้วนเป็นทฤษฎีตะวันตกซึ่งเกิดจากรากฐานทางความคิด
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากไทย วัฒนธรรมตะวันตกมุ่งเอาชนะธรรมชาติและเอาชนะ
ผู้อื่นเป็นหลัก โดยเฉพาะสังคมอเมริกันจะยกย่องเชิดชูผู้ชนะและดูถูกเหยียดหยามผู้แพ้ แต่วัฒนธรรม
ไทยมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาและมุ่งประนีประนอม๔ ควรให้ความส าคัญต่อจิตวิญญาณ 
เพราะจิตวิญญาณคือสถานะสูงสุดของการพัฒนามนุษย์ มนุษย์ด ารงอยู่ไม่ได้หากขาดจิตวิญญาณ แต่
ในกระแสหลักของการพัฒนา กลับไม่มีการพัฒนาจิตวิญญาณ มนุษย์ด ารงอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีคุณค่า
ส าหรับยึดถือ สังคมยุคใหม่ละเลยการพัฒนาจิตวิญญาณ จึงประสบกับสภาวะวิกฤติ จิตวิญญาณที่
พัฒนาจนอยู่ในระดับสูงสง่ ท าให้เกิดสุขภาวะที่เปี่ยมล้น ท าให้ความอยู่รอดขยายขอบเขตกว้างขึ้น สุข
ภาวะนี้เกิดข้ึนเมื่อสารเอนดอร์ฟินในร่างกายมีระดับสูงข้ึน การหลั่งของสารเอนดอร์ฟินเกิดจากการ
ท างานของยีนส์ในดีเอ็นเอ สิ่งใดจ าเป็นต่อการอยู่รอด ธรรมชาติจะเก็บสิ่งนี้ไว้ในดีเอ็นเอ จิตวิญญาณ
จึงเช่ือมโยงกับพันธุกรรมของมนุษย์ ลักษณะของมนุษย์ลักษณะใดก็ตาม ถ้ามียีนส์เป็นตัวก าหนด
ลักษณะนั้นจะมั่นคง ที่ผ่านมาการพัฒนามนุษย์โดยไม่ค านึงถึงจิตวิญญาณท าให้เกิดพฤติกรรม

                                                   
๒สร้อยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๔๗๕. 
๓Gomes de Matos, F, Teaching vocabulary for peace education, ESL Magazine, 5(4), 

2002, pp. 22-23. 
๔จ าเนียร จวงตระกูล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์

กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖๙. 



๒๗๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

เบี่ยงเบนที่เป็นอันตราย เช่น การติดยาเสพติด และความก้าวร้าวรุนแรง เป็นต้น๕ ซึ่งการที่จะน าเอา
ทฤษฎีทางตะวันตกมาใช้กับสังคมไทยอาจมีปัญหา ดังนั้น ควรเลือกแนวคิดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ไทย  

แนวคิดในการพัฒนามนุษย์มีหลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์อยู่ดี กินดี มี
ความสุข ถึงแม้ว่าความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ท าให้มนุษย์ในปัจจุบันมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น แต่กระนั้นได้มีผลข้างเคียงตามมาคือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายอย่าง
รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการทบทวน
กระบวนการพัฒนากันใหม่ โดยเน้นการแก้ปัญหาที่ใช้ตัวช้ีวัดทางเศรษฐศาสตร์ มีการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นจดุตัดสินในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งประเด็นนี้ได้เกิดการถกเถียงกันมาใน
เวลาต่อมา แต่ในทางพระพุทธศาสนากลับมองว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย์นั้น ควรอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งจะท าให้มนุษย์กับธรรมชาติ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างกลมกลืน และทัศนะทางพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญต่อคุณค่าของมนุษย์ 
เพราะไม่ได้เห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงทรัพย์หรือวัตถุที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรเพียงอย่างเดียว 
มนุษย์น้ันมีคุณค่าต้ังแต่ต้น แต่สิ่งที่ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการสร้างคุณค่าของมนุษย์คือกิเลส ถ้ามนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองให้ละจากกิเลสได้ สังคมย่อมเจริญรุ่งเรืองไปสู่สังคมของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนได ้

๓. การพัฒนาทักษะมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม 
สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๖ ทรงกล่าวไว้ว่า คุณค่า

ของความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ คือ ความไม่เป็นสัตว์ การรักษาคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไว้ให้
สมบูรณ์ ไม่ใช่การรักษาชีวิตให้ยืนยาวเท่านั้นแต่ต้องรักษาความเป็นคนไวไม่ให้สูญเสียไปด้วยกล่าว 
คือ ความแตก ต่างของคนกับสัตว์อยู่ตรงที่สัตว์ไม่รู้จักการใช้เหตุผล เพราะไม่มีปัญญาเท่าเทียมกับ
มนุษย์สัตว์จะด ารงชีวิตส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณ ไม่รู้ผิด ชอบ ช่ัวดี ไม่รู้ว่าการเบียดเบียนส่งผลเสีย
อย่างไร เพราะมันต้องเอาตัวรอดด ารงชีวิตอยู่ แต่มนุษย์ถูกขัดเกลาและปลูกฝังให้มีคุณธรรม มีสติ 
ปัญญาเรียนรู้ว่าเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ดี ส าหรับค าว่า “พัฒนา” หรือ “วัฒนา” ในพระพุทธศาสนามี
ความหมายว่า ความเจริญหรือการเติบโต แต่การที่ต้นไม้งอกเป็นการเติบโตแบบไม่มีการควบคุม อาจ
ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนก็ได้ เดิมที่พระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้ค าว่า “พัฒนา” แต่ใช้ค าว่า “ภาวนา” ซึ่งแปลว่า 
“การเจริญ” หมายถึง การท าให้มีข้ึน เป็นข้ึน การฝึกอบรมท าสิ่งที่ยังไม่มีให้มีข้ึน ค าว่าภาวนานี้ยัง
ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณธรรมภายในตน ซึ่งเดิมที่ใช้ค าว่า 
“เจริญ” จะใช้เพื่อเรียกในการปฏิบัติธรรม เช่น เจริญภาวนา และเจริญวิปัสสนา เป็นต้น ดังนั้น ใน

                                                   
๕ประเวศ วะสี, การพัฒนามนุษย์แนวใหม่เพื่ออนาคตที่ย่ังยืน , (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 

๒๕๔๕), หน้า ๒๓. 
๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินยก. คุณค่าของความเป็นมนุษย์. ธรรม

ศึกษา, มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ม.ป.ป. 
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ภาษาไทยจึงใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย๗ และการพัฒนามนุษย์ คือการภาวนาโดยเอาด้าน
ปัญญา (Wisdom) กับศีล (Ethics) มาประสานกัน โดยมีจิตใจ (Mental Qualities) เป็นตัวเช่ือม 
รวม ๓ ด้านนี้ จึงเป็นจริยธรรม นี่คือแดนของภาวนา และการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดข้ึนได้โดยคนที่
พัฒนาเต็มระบบ (คือครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา) เป็นตัวกลาง ด้วยการเป็นปัจจัยตัวกระท า
ที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่ให้เป็นระบบแห่งการด ารงอยู่ด้วยดี
อย่างต่อเนื่องเรื่อยไป๘ ส าหรับทัศนะในพระพุทธศาสนานั้น หลักในการพัฒนามนุษย์จะมุ่งไปที่การ
พัฒนาทางด้านจิตใจ เพราะเมื่อจิตใจมีความสมบูรณ์ การแสดงออกมาทางพฤติกรรมหรือทาง
ความคิดย่อมดีตาม ทั้งนี้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหลายๆ หลักธรรม สามารถช่วยให้บุคคล
สามารถพัฒนาตนเองได้ 

การพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มีหลายรูปแบบ แต่มีแนวทางที่ให้
ความส าคัญในด้านจิตใจและใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้การพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา
นั้น จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ และท าความเข้าใจสภาวะของธรรมชาติ เพราะมนุษย์มีความ
เช่ือมโยงและสัมพันธ์กับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ ดังนั้น ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ จึงหมายถึง การที่
มนุษย์รู้จักใช้สติ ปัญญารักษาคุณธรรมต่างๆ ไว้ในการด าเนินชีวิต และธรรมะที่ท าให้คนเป็นมนุษย์ 
คือ การปฏิบัติตามศีล ๕ หรือ เบญจศีล หรือ ข้อห้าม ๕ ประการ หมายถึง การละเว้นในสิ่งต่อไปนี้ 
คือ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และ การดื่มสุรา การปฏิบัติตามศีล 
๕ จะน าพาทั้งชีวิตตนเอง ผู้อื่น และ สังคมโดยรวมไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างเกื้อกูลกันในวงกว้าง
ทั่วทั้งโลก 

ในขณะที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)๙ กล่าวว่า การเป็นคนเต็มคนเพื่อเป็นสมาชิก
ที่ดีและมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาตินั้น บุคคลควรมีสัปปุริสธรรม ๗ อันเป็นธรรมะของคนดี
หรือคนที่แท้ เป็นคุณสมบัติของความเป็นคนที่สมบูรณ์ เนื่องจากธรรมะนี้ จะท าให้บุคคลรู้จักการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเอง และช่วยให้สังคมด ารงอยู่ในสันติสุข ได้แก่ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ หมายถึง หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไป
เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิต เช่น รู้ว่า ต าแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร ข้ันสูงสุด คือ รู้เท่าทันความจริงของธรรมชาติเพื่อมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาส
ของโลกและชีวิต 

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล หมายถึง ความหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุ 
ประสงค์ของกิจการที่ตนกระท าว่าจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ข้ันสูงสุด คือ รู้
ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 

                                                   
๗กัญญา สรคุณากร, “ศึกษาการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), 
หน้า ๒๕. 

๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒), 
หน้า ๑๗๒. 

๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living). กรุงเทพ  
มหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๘. 
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๓) อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น เป็นอย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติ
ให้เหมาะสม ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 

๔) มัตตัญญุตา คือ รู้ประมาณ รู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค ในการใช้จ่าย
ทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและท าการต่างๆ ให้เ กิดผลดีงามตามที่
มองเห็นด้วยปัญญา 

๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาล รู้เวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ
ต่างๆ ว่า เวลาไหน ควรท าอะไร อย่างไร และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล 

๖) ปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน รู้จักถ่ิน ว่ามีระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีอย่างไร ควรต้อง
สงเคราะห์ และบ าเพ็ญประโยชน์อย่างไร 

๗) ปุคคลัญญุตา คือ รู้บุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลและรู้จักที่จะปฏิบัติ
ต่อบุคคลอื่นๆ ว่าควรจะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง อย่างไร จึงจะได้ผลดี 

จะเห็นได้ว่า แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นว่าการสร้างความเป็นมนุษย์ ต้องสร้าง
มนุษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยมุ่งที่การอบรมสั่งสอนด้วยหลักธรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม
ให้ทุกคนเป็นคนดี หากบุคคลสามารถเข้าใจและปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถรักษาคุณค่าแห่ง
ความเป็นมนุษย์ไว้ได้ ในทางตรงกันข้าม มนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้  ก็ย่อมเป็นคนไม่มี
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเอง 

๔. บทสรุป 
การจะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ได้นั้น นอกจากจะมีทักษะความสามารถ และความ

รอบรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ แล้ว ยังจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม มีหลักธรรมเป็นเครื่องช้ีน า
ประคับประคอง เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
สร้างความเป็นมนุษย์ให้เป็นคนมีคุณธรรมต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม จากสถาบันต่างๆ 
ในสังคม อาทิ ครอบครัว เพื่อน การศึกษา ศาสนา และสื่อประเภทต่างๆ ท าหน้าที่ปลูกฝัง อบรมขัด
เกลา เพื่อพัฒนาสติปัญญาของคนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล และมีคุณธรรมต่างๆ ในการด าเนิน
ชีวิต และรู้จักผิดชอบช่ัวดีส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยมีหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นหลักที่มีความสอดคล้องและใกล้ชิดกับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
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การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการคนวัยท างานในสังคมร่วมสมัย 
Buddhist principles in working age management  

in contemporary society 

นายมนตรี  พรมวัน 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการส าหรับสังคมคนวัยท างานใน
ประเทศไทย ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่มีความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม รากฐาน
และปรัชญาพื้นฐานของสังคมไทย คือ แนวคิดและปรัชญาของพุทธศาสนา ซึ่งมีกรอบความคิดที่ลุ่มลกึ
และอยู่ในโครงสร้างวัฒนธรรมไทยมายาวนาน แนวคิดการจัดการส าหรับสังคมวัยท างานของไทยนั้น 
ยังขาดมิติและมุมมองที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ซึ่งแนวคิดของพุทธศาสนาสามารถช่วยปรับ
และเติมเต็มให้นโยบายด้านวัยท างานของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ครบทุกมิติ มองอย่างรอบด้าน
มากขึ้น ผู้เขียนได้น าเสนอเกี่ยวกับวัยท างานทีใ่ช้อยู่ในปัจจบุันของประเทศไทย รวมทั้งได้เสนอแนวคิด
ทางพุทธศาสนาที่ส าคัญและสอดคล้องเหมาะสมกับการน าไปปรับใช้ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับคน วัย
ท างาน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

Abstract 
 This academic article proposes the concept of management for working-age 
society in Thailand. Which has become an increasingly important public issue. 
However, the foundation and basic philosophy of Thai society are the concepts and 
philosophy of Buddhism. Which has a deep conceptual framework and is in the Thai 
culture structure for a long time Management concepts for Thai working society Still 
lacking the dimension and perspective regarding the quality of life in the mind Which 
the concept of Buddhism can help adjust and fulfill the working policies of Thailand 
with complete all dimensions Look more thoroughly The author presents about the 
current working age of Thailand. Including proposing important and consistent 
Buddhist concepts that are suitable for applying in the policy regarding working age 
For further concrete results 

๑. บทน า 
ประชากรในประเทศไทยสังคมวัยท างานมักประสบกับปัญหาแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบทั้ง

ในทางเศรษฐกิจ  สังคม เช่น  การขาดแคลนแรงงาน   จึงมีความพยายามในการสร้างระบบต่างๆเพื่อ
รองรับปัญหาดังกล่าว  รวมถึงการวางแผนทางสังคมเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดข้ึน
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
                                                   

 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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เทคโนโลยี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ หากไม่มีระบบการจัดการที่ ดี
เพียงพออาจท าให้เกดิปัญหาใหญข้ึ่นในสังคมได้ในอนาคต นโยบายเพื่อการจัดการส าหรับวัยท างานใน
ประเทศไทยนั้นมักเน้นไปในมิติด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญเนื่องจากมองว่ารายได้ที่เพียงพอส าหรับวัย
ท างาน คือองค์ประกอบส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ   

การจัดการปัญหาสงัคมวัยท างาน ที่เน้นการมองเศรษฐกิจและสงัคมจากเงื่อนไขทางวัตถุ โดย
มีหลักการว่า เมื่อได้รับการบริโภคมากข้ึน ความพึงพอใจส่วนบุคคลก็จะมากข้ึน  อันเป็นการให้
ความส าคัญต่อเงื่อนไขทางวัตถุ หรือทางเศรษฐกิจที่สนองความปรารถนาของมนุษย์แต่เพียงด้านเดียว 
ซึ่งหากสามารถปรับประยุกต์แนวคิดทางด้านพุทธศาสนาที่มองชีวิตของมนุษย์ในลักษณะที่
หลากหลาย ลุ่มลึกมากข้ึน ก็อาจจะท าให้การบริหารจัดการ   

๒. ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางาน  
แนวคิดการจัดการส าหรับวัยท างานในประเทศไทย ยังเน้นหนักไปในด้านมิติทางเศรษฐกิจ 

การจัดการรายได้-รายจ่าย  โดยมีมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลักการพื้นฐาน ดังนั้นเราอาจน า
แนวคิดทางพุทธศาสนาไปปรับประยุกต์ ก็จะสามารถเพิ่มมมุมองและมติิเกี่ยวกับการจัดการส าหรับวัย
ท างานในสังคมได้อย่างกว้างขวาง ชัดเจน รอบด้านมากข้ึน โดยใช้แนวคิดและหลักพระพุทธศาสนามา
บูรณาการเข้ากับการบริหารการจัดการคนวัยท างาน 

๓. แนวคิดทางพุทธศาสนา 
 แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมรรค หรืออริยสัจข้อ

สุดท้าย หรือมัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมทั้งหมด
ในพุทธศาสนา ดังพุทธพจน์ที่ว่า  

 “ภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ท าดวงตาให้เกิด 
ท าญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานนั้น เป็นไฉน 
ปฏิปทาสายกลางนั้น ได้แก่ อริยมรรค มีองค์แปดน้ีแหละ คือ ปัญญาอันเห็นชอบ ความด าริชอบ  
เจรจาชอบ  การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ ตั้งจิตชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ท าดวงตาให้เกิด ท าญาณให้
เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน”๑ 

หากพิจารณาจากมรรค ในฐานะหนทางสู่จุดหมายข้ันต่างๆของชีวิตจะเห็นได้ว่าแนวคิดการ
จัดการส าหรับสังคม ไม่ควรวางกรอบแต่เพียงการจัดการในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นหนทางของชีวิต
ในระดับพื้นฐานตามแนวความคิด 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า ผู้ปรารถนาโภคสมบัติอันโอฬารยิ่งข้ึนไป พึงมี
ความไม่ประมาท บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย  บัณฑิตไม่
ประมาทจึงยึดเอาได้ซึ่งอรรถทั้งหลาย กล่าวคือ ในทางพุทธศาสนานั้นสามารถจัดประโยชน์หรือ
จุดมุ่งหมายออกได้เป็น ๓ ข้ันคือ  

                                                   
๑  วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐. 
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๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในบัดนี้ เป็นจุดหมายในข้ันต้นหรือจุดหมายเฉพาะหน้า ที่จะท า
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตปัจจุบัน หมายถึง ประโยชน์อย่างที่มองเห็นอยู่ที่ เข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งแนวคิดการจัดการส าหรับสังคมวัยท างาน ส่วนใหญ่มุ่งหมายประโยชน์ในระดับนี้  

๒ สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า เป็นประโยชน์ที่ล้ าลึกยิ่งกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะ
หน้าหรือผิวเผินในภายนอก  เป็นประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตด้านในหรือประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิต  
เป็นจุดมุ่งหมายข้ันสูงข้ึนไปเป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป  

๓ ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่งยวด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิต เป็นจุดหมาย
สูงสุดหรือที่หมายข้ันสุดท้าย ได้แก่ การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง  รู้เท่าทันคติ
ธรรมดาของสังขารธรรม  

หากน าหลักการเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะเข้าไปผสมผสานกับแนวคิดการจัดการส าหรับสังคมใน
ประเทศไทยจะท าให้เห็นมุมมองหรือมิติในการแก้ปัญหาที่กว้างขวางมากข้ึน สัมมาอาชีวะเป็น
หลักการข้ันศีล ซึ่งพุทธศาสนามองเป้าหมายของแง่ของสัมมาอาชีวะ โดยมุ่งเน้นเกณฑ์ข้ันต่ าที่วัดด้วย
ความต้องการแห่งชีวิตของมนุษย์ คือมุ่งให้ทุกคนมีปัจจัยสี่พอเพียงที่จะเป็นอยู่ เป็นการถือเอามนุษย์
เป็นหลัก มิใช่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ความมีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ แนวคิดทางพุทธศาสนาเสนอว่า ความมี
ปัจจัยสี่พอแก่ความต้องการของชีวิต หรือแม้แตม่ีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์  มิใช่เป็นจุดหมายในตัวของ
มันเอง  เพราะเป็นเพียงข้ันศีล เป็นเพียงวิธีการหรือข้ันตอนหนึ่งส าหรับช่วยให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่
สูงกว่า คือเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญา เพื่อความมีชีวิตดีงามและการ
ประสบสุขที่ประณีตย่ิงข้ึนไป  

ดังนั้นโดยหลักการของสัมมาอาชีวะ แม้จะแสวงหาและใช้จ่ายทรัพย์โดยชอบธรรม เป็น
ประโยชน์แล้ว ก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะแนวคิดทางพุทธศาสนาเน้น
คุณค่าทางจิตใจและปัญญาด้วย คือ มีความรู้เท่าทัน เข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์ 
และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์น้ัน ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ส าหรับท าประโยชน์และสิ่งดีงาม จะ
เห็นได้จากคุณสมบัติของผู้ครองเรือนอย่างเลิศนั้น ได้น าหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของ
มนุษย์ตามหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ด้วย กล่าวโดยสรุปคือ นอกจากจะแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม 
เพื่อเลี้ยงดูตนให้เป็นสุข เผื่อแผ่แบ่งปัน และใช้ทรัพย์ท าสิ่งดีงามเป็นประโยชน์แล้ว ยังต้องพัฒนา
คุณค่าทางจิตและปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากการมีทรัพย์มิใช่เป็นจุดหมายในตัว  แต่เป็นอุปกรณ์
ส าหรับสนับสนุนการท าสิ่งดีงามเพื่อชีวิตตนและผู้อื่น   ดังนั้นในแง่ของสัมมาอาชีวะ ในที่สุด มนุษย์
จ าเป็นต้องยอมรับและยืนยันถึงความจ าเป็นของวัตถุ โดยเฉพาะปัจจัยสี่ แต่ความจ าเป็นนั้นแท้จริง
ต้องอยู่ภายในขอบเขตเท่าที่พอดีที่จะช่วยให้ชีวิตในด้านกายภาพด ารงอยู่ในภาวะดีงามตามที่ควรเป็น  
เพื่อเกื้อกูลแก่การท ากิจและการบ าเพ็ญความดีงามด้านจิตและปัญญาให้สูงข้ึนไป  คุณค่าและ
ความส าคัญของวัตถุนี้จึงมีส่วนสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคมและองค์ประกอบภายในของบุคคลที่รู้
เข้าใจเท่าทันคุณโทษและขอบเขตความส าคัญของวัตถุและสามารถประสบปีติสุขที่ประณีตย่ิงกว่าการ
ใช้ประโยชน์ในทางกายภาพนั่นเอง๒กรอบแนวคิดของพุทธศาสนาจึงเสนอมุมมองให้เห็นว่าความสุข มี
ลักษณะที่หลากหลายทั้งความสุขระดับพื้นฐาน ความสุขในระดับกลาง และความสุขในระดับสูงสุด 

                                                   
๒ พระพรหมคุณาภรณ์ ,พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพฯ: . ๒๕๕๒ 
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เป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นความหลากหลาย  ในขณะที่แนวคิดการจัดการส าหรับสังคม ยังมีรากฐาน
มาจากระบบคิดที่อิงอยู่กับการตอบสนองวัยท างาน มนุษย์ด้วยปัจจัยทางวัตถุเป็นหลัก โดยมีเงื่อนไข
ทางวัตถุว่าเป็นผลกระทบหลักต่อการตัดสินใจของมนุษย์  ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือเป็นความสุขใน
ระดับพื้นฐาน เราจึงอาจกล่าวได้ว่า แนวคิดทางพุทธศาสนาได้เข้ามาช่วยเติมเต็มมุมมองทางด้านจิตใจ 
เป็นศาสตร์ทางด้านจิตใจ แนวคิดเรื่องสัมมาอาชีวะ เน้นการเช่ือมต่อทางด้านวัตถุไปยังจิตใจ เสนอ
วิธีการปฏิบัติ(อริยมรรค) เพื่อให้ทั้งกายและจิตของบุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งถึงรากฐาน
นั่นเอง๓ 

การน ากรอบความคิดทางพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานในการวางนโยบายต่อไปในอนาคต จึง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการมองกระบวนการที่กว้างขวางมากข้ึน นอกจากประเด็นด้านการ
จัดการทางเศรษฐกิจ การจัดการด้านรายได้รายจ่าย หรือการเงินส่วนบุคคล แต่เป็นการมองที่
กว้างขวางครอบคลุมการพัฒนามนุษย์ หรือที่เรียกว่า กระบวนการไตรสิกขา ซึ่งเป็นความหมายโดย
ย่อของมรรคมีองค์แปด คือหนทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งแปดส่วน และจ าแนกออกได้เป็น
สามกลุ่ม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง กระบวนการในกรอบของพุทธศาสนา จึงเป็นกระบวนการที่
เน้นทั้งในแง่วิถีการผลิตและวิถีการบริโภคในลักษณะเพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นตามธรรมชาติของ
ร่างกาย แต่ก็ค านึงถึงมิติอื่นๆ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมรอบข้างที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ไปพร้อมๆ กัน
ด้วย๔ 

ดังนั้น กรอบแนวคิดที่พุทธศาสนาจะช่วยเติมเต็มกระบวนการจัดการสังคมที่ก าลังจะมี
บทบาทมากข้ึนเรื่อยๆในสังคมไทย โดยเฉพาะการขยายและอรรถาธิบายขอบเขตของ “คุณภาพชีวิต” 
ของมนุษย์น่ันเอง จากเดิมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพเฉพาะในด้านกายภาพและสังคม (The Physical and 
Social of Life) คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านกายภาพ และมีชีวิตทางสังคมที่ดี ไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับที่กว้างขวางข้ึน คือ คุณภาพชีวิตระดับจิตใจและจิตวิญญาณ (The Spiritual 
Quality of Life) ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้กรอบความคิดเรื่อง คุณภาพชีวิต มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน๕ 
ซึ่งจะมีความจ าเป็น โดยเฉพาะส าหรับแนวคิดการจัดการคนวัยท างาน กรอบคิดแบบพุทธศาสนาจึง
น่าจะช่วยการวางแนวในอนาคตเพื่อการจัดการ ส าหรับสังคมของประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน
มากขึ้น โดยอาศัยทุนทางปัญญาและทุนทางสังคมที่อยู่ภายในวัฒนธรรมของเรา นั่นคือ พุทธศาสนา 

๔. บทสรุป 
 บทความวิชาการนี้น าเสนอว่า แนวคิดของพุทธศาสนา มีมุมมองที่กว้างไกลหลากหลายมิติ 
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการปรับประยุกต์เข้ากับแนวนโยบายในด้านการจัดการส าหรับสังคมวัย
ท างานในประเทศไทยวัยท างานหรือวัยแรงงาน ในประเทศไทยจะมีอายุอยู่ในช่วง ๑๕-๕๙ปี เป็นวัยที่

                                                   
๓  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.,๒๕๕๙  
๔ อภิชัย พันธเสน, ทางเลือกในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒๕๕๘,หน้า ๓๘ 
๕ สมภาร พรมทา. ศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา. ๒๕๔๙ 
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มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนผลผลิตของ
เศรษฐกิจ และยังเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัว คนในวัยนี้จึงควรให้ความสนใจ ใส่ใจกับการดูแล
สุขภาพของตนให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งเริ่มมีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ ตามโครงสร้างประชากรที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเติมเต็มมิติในด้านคุณภาพชีวิต ในแง่จิตใจ ซึ่งนับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสังคม ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยู่ในระยะที่ท าให้ประเทศมรการพัฒนายิ่งๆข้ึนไป
เมื่อมีการพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้ต้องน า แนวคิดทางพุทธศาสนามาปรับประยุกต์กับนโยบาย ตลอดจน
ยุทธศาสตร์จึงมีความเป็นไปได้ สมควรที่จะมีการศึกษาทั้งในแง่วิชาการและในแง่นโยบายเพื่อการท า
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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การเลอืกตั้งปี ๒๕๖๒ 
Election Year 2019 

ฉัชศุภางค์  สารมาศ 

บทคัดย่อ 
 การเลือกตั้งในประเทศไทยเกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจนมีการช่วง
ชิงอ านาจโดยทหาร ด้านเศรษฐกิจมีปัญหานักลงทุนขาดความเช่ือมั่น ด้านสังคมขาดความสามัคคี มี
ความเห็นผิดเป็นชอบ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ศีลธรรมเสื่อม เป็นยุควัตถุนิยมโดยแท้ การเลือกตั้ง 
ที่จะเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องท าหน้าที่โดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ กติกาต้องตรงไปตรงมา เป็นธรรม การเลือกตั้งจึง
เป็นหนทางแห่งระบอบประชาธิปไตยที่จะน าพาประเทศผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ  
ค าส าคัญ:  การเลือกตั้ง, วิกฤตการณ์ทางการเมือง, คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

Abstract 
Elections in Thailand occur regularly. There was a political crisis until military 

power was fought. In terms of economic problems, investors lack confidence. Social 
aspect lacking unity. There is a mistake like lack of morals and ethics Morality. Is a 
materialistic era. Elections that will take place on Sunday 24 March 2019, the 
Election Commission must act in good faith and fairness. With caution and prudence 
the rules must be straightforward, fair, and therefore the election is a way of 
democracy that will lead the country through various crises. 
Keywords:  Election, Political crisis, Election Commission 

๑. บทน า 
กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึง กิจกรรมการออกเสียงเลือกตั้งและการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้น าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการเลือกตั้ง
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชนหรืออาจจะเป็นแรงกดดันเพื่อให้ผู้น าต้องปรับ
นโยบายของตนทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนต่อไป๑ 

การลงคะแนนเลือกตั้ง (Voting) การปกครองในระบบประชาธิปไตยจ าแนกออกเป็น ๒ แบบ
คือ การปกครองซึ่งประชาชนใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรง และการปกครองซึ่งประชาชนใช้อ านาจ

                                                   
 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๑พรอนงค์  เพ็ชรรัตน์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, 
หน้า ๑๓.  
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อธิปไตยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้เป็นการแสดงออกของเจตนาของ
ประชาชนต่อวิธีก าหนดนโยบายในการปกครองประเทศการแสดงเจตจ านงดังกล่าวนี้จะมีความหมาย
จริง ๆ หรือมีผลตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นั้นย่อมข้ึนอยู่กับความสนใจของประชาชนอย่าง
จริงจัง และการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดด้วยหากประชาชนส านึกถึงคุณค่าของความร่วมมือมาก
ย่อมจะท าให้ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้แทนได้มาก๒ 

บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การเลือกตั้งของประเทศไทยที่ก าลังจะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการการเลอืกตั้งต้องท าหน้าที่โดยสจุรติและเที่ยงธรรม และมีอิสระอย่าง
แท้จริง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ กติกาต้องตรงไปตรงมา เป็นธรรม เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของใคร และหวังว่าผลการเลือกตั้งของประเทศไทย จะ
ไม่น าพาประเทศไปสู่วิกฤติการณ์ทางการเมืองดังเช่นประเทศเวเนซุเอลา  

๒. วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศเวเนซุเอลา 
วิกฤตการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มข้ึนในประเทศเวเนซุเอลาในปี ๒๕๕๓ 

ภายใต้ประธานาธิบดีอูโก ชาเบสและด าเนินต่อมาจนประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร คนปัจจุบัน 
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เวเนซุเอลา ๓ และนับเป็น
วิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดเป็นอนัดับต้น ๆ  ในทวีปอเมริกา๔ โดยมีภาวะเงินเฟ้อเกิน ความอดอยากสูง โรค 
อาชญากรรมและอัตราการตาย และการย้ายออกนอกประเทศขนานใหญ่๕ ผู้สังเกตการณ์และนัก
เศรษฐกิจแถลงว่า วิกฤตดังกล่าวมิใช่ผลลัพธ์แห่งความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติแต่เป็นผลพวงจาก
นโยบายประชานิยมซึ่งเริ่มตั้งแต่การปฏิวัติโบลิบาร์ของรัฐบาลชาเบส๖ โดยสถาบันบรุกคิงส์แถลงว่า 
“ประเทศเวเนซุเอลากลายเป็นตัวแทนให้เห็นว่าการฉ้อราษฎร์บังหลวง การบริหารเศรษฐกิจผิดพลาด 
และการปกครองซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยสามารถน าไปสู่ความทรมานอย่างกว้างขวางได้โดยแท้”๗ 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประธานาธิบดีชาเบสประกาศ “สงครามเศรษฐกิจ” เนื่องจาก
ความขาดแคลนที่เพิ่มข้ึนในประเทศ วิกฤตดังกล่าวทวีความรุนแรงข้ึนภายใต้รัฐบาลมาดูโร  และผล
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๔“Once Latin America’s Richest Nation   enezuela Continues to Fall A art”  The E och 

Times (in อังกฤษ). 2018-05-09. สืบค้นเม่ือ 2018-05-30. 
๕Larmer  Brook (1 November 2018)  “What 52,000 Percent Inflation Can Do to a Country”  

New York Times. สืบค้นเม่ือ 2 November 2018. 
๖“The Chávez Record”  Cato Institute (in อังกฤษ). 2013-03-05. สืบค้นเม่ือ 2018-08-31. Hugo 

Chavez is dead. He leaves behind a country ruined by populist policies he referred to as 
“Socialism of the 21st Century” 

๗“The  enezuelan refugee crisis: Challenges and solutions” (PDF)  Brookings Institution  
13 April 2018. สืบค้นเม่ือ 2018-12-10. 
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จากราคาน้ ามันที่ถูกในต้นปี ๒๕๕๘๘ และปริมาณการผลิตน้ ามันที่ลดลงเนื่องจากขาดการบ ารุงรักษา
และการลงทุน รัฐบาลไม่สามารถตัดรายจ่ายเมื่อเผชิญกบัรายได้จากน้ ามันที่ลดลงและรับมือกับปัญหา
โดยปฏิเสธการมีอยู่ของปัญหา๙ และปราบปรามการคัดค้านอย่างรุนแรง การฉ้อราษฎร์บังหลวงทาง
การเมือง การขาดแคลนอาหารและยาอย่างเรื้อรัง การปิดบริษัท การว่างงาน การลดลงของผลิตภาพ 
ลัทธิอ านาจนิยม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การบริหารเศรษฐกิจมวลรวมที่ผิดพลาด และการพึ่งพา
น้ ามันอย่างสูงล้วนส่งเสริมให้วิกฤตนี้เลวร้ายลง 

การหดตัวของจีดีพีประชาชาติและต่อหัวในประเทศเวเนซุเอลาระหว่างปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ 
รุนแรงกว่าการหดตัวของสหรัฐระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ หรือของรัสเซีย คิวบา 
และอัลเบเนียให้หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต๑๐ ในช่วงปีหลัง ๆ อัตราเงินเฟ้อต่อปีส าหรับ
ราคาผู้บริโภคเพิ่มข้ึนร้อยละหลายแสน ส่วนเศรษฐกิจหดตัวเกือบร้อยละ ๒๐ ต่อปี๑๑ 

วิกฤตการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเวเนซุเอลาในปี ๒๕๕๓ นับเป็น
วิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ในทวีปอเมริกา โดยมีภาวะเงินเฟ้อเกิน ความอดอยากสูง โรค 
อาชญากรรมและอัตราการตาย และการย้ายออกนอกประเทศขนานใหญ่ เป็นผลพวงจากนโยบาย
ประชานิยม 

จากประเด็นข่าว ฝากให้เก็บมาคิดสักนิดเพื่อเป็นบทเรียนส าคัญให้ศึกษา และควรน ามาเป็น
ข้อคิดและแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาการเมืองการปกครองของไทยก่อนการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ 
เนื่องจากพรรคการเมืองต่าง ๆ น านโยบายประชานิยมมาเพื่อต้องการชนะการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเวเนซุเอลาในปี ๒๕๕๓ ดังที่ประเทศ
เพื่อนบ้านของเราได้กล่าวไว้ให้ชวนคิด “ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่าง แต่อย่าเอาอย่างประเทศไทย” 

๓. วิเคราะห์เส้นทางสู่การเลือกต้ังปี ๒๕๖๒ ของประเทศไทย 
ปี ๒๕๖๒ นับเป็นก้าวย่างที่ส าคัญของประเทศไทยที่ก าลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งจาก

การคาดการณ์ของ กกต. ก็ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลัง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ออกค าสั่ง ม.๔๔ ปลดล็อคค าสั่ง คสช. ๙ ฉบับที่สั่งห้าม
พรรคและนักการเมืองเคลื่อนไหวท ากิจกรรมต่าง ๆ นานกว่า ๔ ปี ประกอบกับถ้อยแถลงของ
                                                   

๘“The Chávez Record”  Cato Institute (in อังกฤษ). 2013-03-05. สืบค้นเม่ือ 2018-08-31. Hugo 
Chavez is dead. He leaves behind a country ruined by populist policies he referred to as 
“Socialism of the 21st Century”  

๙“A Po ulist Paradox”  Kellogg School of Management at Northwestern University (in 
อังกฤษ). 1 November 2010. สืบค้นเม่ือ 2018-08-31. Chavez won the election despite multiple signs 
that some of his populist policies, including redistributive land reform and price setting, were 
harming average Venezuelans. 

๑๐“ enezuela 2016 inflation hits 800  ercent  GDP shrinks 19  ercent: document”  
Reuters. 2017-01-20. สืบค้นเม่ือ 2017-05-01. 

๑๑Caraballo-Arias, Yohama; Madrid, Jesús; Barrios, Marcial (2018-09-25)  “Working in 
 enezuela: How the Crisis has Affected the Labor Conditions”  Annals of Global Health (in 
อังกฤษ). 84 (3). doi:10.29024/aogh.2325. ISSN 2214-9996. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ยืนยันชัดเจนว่าจะเกิดการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี 
๒๕๖๒ ท าให้เส้นทางสู่การเลือกตั้งของไทยมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน๑๒ 

คาดว่าหลังปีใหม่นี้ คนไทยจะได้รับข่าวดีตามการคาดการณ์ของ กกต. ว่าจะมีการประกาศ
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งทั่วไป นับเป็นการตีกลองเข้าสู่ศึกการเลือกตั้งอย่างเป็น
ทางการ กกต. ประเมินว่าพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งทั่วไป จะมีการประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒ มกราคม ซึ่งจะก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวัน
เลือกตั้ง 

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งผู้อ านวยการเขตเลือกตั้ง – การเปิดรับสมัคร ส.ส. ที่จะใช้
เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ กระบวนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การเลือกตั้งล่วงหน้า และการ
เลือกตั้งทั่วไปตามล าดับ ซึ่งจะทราบผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. 
หมายถึงทราบว่าพรรคใดจะชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ ส่วนกระบวนการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีอาจต้องใช้
เวลาอีกสักระยะ ข้ึนอยู่กับพรรคการเมืองว่าจะมีการจับมือกันอย่างไร 

จากการวิเคราะห์เส้นทางสู่การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ ถือเป็นการเลือกตั้งที่ต้องจดจ าครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย เพราะมีพรรคการเมืองเข้าร่วมมากถึง ๙๐ พรรค และเป็นครั้งหนึ่งที่มี
การย้ายพรรค ของอดีต ส.ส. มากที่สุด  

นอกจากนี้จากกติกาที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่ อาจท าให้หลายพรรคคงต้องปรับทัพกัน
ขนาดใหญ่ เพราะถือเป็นโอกาสของพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะก้าวข้ึนมามีบทบาท คาดว่า
รัฐบาลชุดใหม่ที่ได้จะเป็นรัฐบาลผสมจากหลากหลายพรรคการเมืองที่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นได้แล้วว่าฝ่าย
ใดบ้าง๑๓ 

บทสรุปของการเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนปี ๒๕๖๒ จะเป็นอย่างไรคงไม่มีใครบอกได้ เพราะข้ึนอยู่
กับการตัดสินใจของประชาชน แต่สิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนั้นคือเสถียรภาพการท างานของรัฐบาล
ใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่จะเป็นเดินหน้าประเทศหรือเป็นชนวนความ
ขัดแย้งรอบใหม่ของการเมืองไทย 

๔. เดิมพันการเมือง ๒ ขั้วอ านาจวัดใจประชาชน : ต้ังรัฐบาลประชาธิปไตย 
นับจากนี้ไปเหลืออีกไม่ถึงสัปดาห์ก็ถึงวันเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ อ านาจของประชาชนจะ

ช้ีชะตาว่าพรรคการเมืองไหนจะเข้าวิน แม้ผลส ารวจโพลจากส านักต่าง  ๆ ยกให้เต็ง ๑ ตกเป็นของ
พรรคเพื่อไทย แต่ นายชัยเกษม นิติสิริ ๑ ใน ๓ ผู้ถูกเสนอช่ือเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคเพื่อ
ไทย ให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมือง ว่า “การเลือกตั้งครั้งนี้ข้ึนอยู่กับประชาชน” ที่ผ่านมาประชาชน
เช่ือมั่นและเช่ือใจเรา เห็นว่าสามารถท าตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ ครั้งนี้ก็เช่นกันประชาชนยังเช่ือ
ว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถแก้ปัญหาให้ได้ ความไว้วางใจเป็นปัจจัยส าคัญ ไม่ว่าจะเสนอนโยบายอะไร
ชาวบ้านก็เช่ือมั่นว่าเราท าได้ ทุกส านักโพลเปิดเผยผลส ารวจออกมา ส่วนใหญ่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทย
มาอันดับ ๑ ปัญหาคือคะแนนเสียงจะมากพอจัดตั้งรัฐบาลและมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย
                                                   

๑๒คณะกรรมการการเลือกตั้ง, เลือกตั้งปี ๒๕๖๒, (การเมือง : ข่าว Mono29), https://news.mthai. 
com/politics-news/694985.html. สืบค้นเม่ือ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๓เรื่องเดียวกัน. 

https://news.mthai.com/politics-news/694985.html.%20สืบค้น
https://news.mthai.com/politics-news/694985.html.%20สืบค้น
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หรือไม่ ตรงนี้ยังเป็นปัญหา เพราะกติกาไม่ค่อยเอื้ออ านวย ไม่มีประเทศไหนมีกติกาแบบนี้ ฉะนั้นถ้า
ฝ่ายประชาธิปไตยรวมเสียงได้มากพอ ย่อมมีโอกาสตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ แต่พรรคไหนตั้ง
รัฐบาลได้ภายใต้กติกาเหล่านี้ รวมถึงฝ่ายต่อท่ออ านาจ ถ้าไม่แก้ไขกติกา ประเทศก็คงเดินไปได้ยาก 
การบริหารประเทศก็จะล้มลุกคลุกคลาน ฝ่ายประชาธิปไตยต้องการได้เสียงเท่าไหร่ ฝ่ายต่อท่ออ านาจ
ถึงจะไม่สามารถช่วงชิงจัดต้ังรัฐบาลตามกติกา นายชัยเกษม บอกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ต่อสู้ระหว่าง 
“ข้ัวประชาธิปไตย” กับ “ข้ัวเผด็จการ” จะต้องได้ ๓๗๕ เสียงข้ึนไปจากจ านวนสมาชิกรัฐสภา ๗๕๐ 
คน พรรคใดพรรคหนึ่งจะได้เสียงมากขนาดนั้นมันคงยาก ยกเว้นฝ่ายต่อท่ออ านาจต้องการแค่ ๑๒๖ 
เสียง รวมกับ สว. ๒๕๐ เสียงก็มีโอกาสตั้งรัฐบาล แต่ก็ไม่ง่าย เพราะขณะนี้ฝ่ายที่เอาประชาธิปไตย
น่าจะมีจ านวนเสียงที่มากกว่า สมมติฝ่ายต่อท่ออ านาจได้เป็นนายกฯ ก็บริหารประเทศได้ยาก เพราะ
กติกาการออกกฎหมายต่าง ๆ ผา่นงบประมาณแผ่นดิน การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งฝ่ายต่อท่ออ านาจ
ไม่ถึง ๒๕๐ เสียง จะต้องต่อสู้กับฝ่ายค้านที่มีเกิน ๒๕๐ เสียง เช่ือเถอะเป็นนายกฯ ไม่ถึง ๑ เดือนก็ไป
แล้ว นอกจากเกิดกลุ่มงูเห่าเหมือนในอดีต โดยดึงเสียงจากกลุ่มต่าง ๆ มาเพิ่ม เสถียรภาพของรัฐบาล
แบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศ เราก็ไม่อยากจะให้เกิดแบบนั้น สุดท้ายจะท าอย่างไรได้ ก็ต้องดูกันไป  
แก้ปัญหาและดูเป็นล าดับต่อไป๑๔  

จะใช้เวลาที่เหลือสร้างกระแสให้ฝา่ยประชาธิปไตยได้อย่างไร เพื่อได้ ๓๗๖ เสียงจัดต้ังรัฐบาล 
นายชัยเกษม บอกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนตัดสินใจหนักที่สุดว่าจะเลือกระหว่าง “นายกฯคน
ปัจจุบัน” กับ “พรรคเพื่อไทย” ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีผู้สมัครพรรคเพื่อไทยกเ็ลอืกพรรคที่เอาประชาธิปไตย
ปัญหาคือจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิอย่างเต็มที่หรือไม่ และการเลือกตั้งจะบริสุทธ์ิยุติธรรม โปร่งใสหรือไม่  
เพราะฝ่ายปกครองประเทศใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ควบคุมดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ใช่
เป็นรัฐบาลรักษาการ การเลือกตั้งไม่บริสุทธ์ิยุติธรรมมีโอกาสเกิดข้ึนได้ง่าย เช่น การเลือกตั้งล่วงหน้า
ต่างประเทศ เห็นการบริหารจัดการแล้วเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะไปหมด เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว
ไปไหน ในที่สุดมีใครไปยุ่งกับมันได้หรือไม่ อันน้ีพอรับได้ แต่การเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ ๑๗ มี.ค. มีผู้มา
ลงทะเบียนจ านวนมหาศาลมากกว่า ๒ ล้านเสียง หลังจากนั้นอย่างน้อย ๗ วันไปอยู่ในมือของ กกต.
หรือเหนือ กกต. ที่จะเป็นใครก็รู้ ๆ กันอยู่ จะเกิดอะไรข้ึนกับคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้ง อะไรก็เกิดข้ึน
ได้ เพราะ กกต. ถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าในหลายกรณีเหมือนจะท าหน้าที่ไม่เป็นอิสระ กกต. ต้อง
ท าหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงการท าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ฉะนั้นหีบ
บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าควรน าไปเก็บไว้ในสถานที่ เหมาะสม สามารถตรวจสอบได้  กติกาต้อง
ตรงไปตรงมา เป็นธรรม ถ้าไม่มีแล้วจะมีอะไรที่ติดอยู่ในใจอีกฝ่ายเสมอ สะท้อนว่าถ้ากติกาหรือผู้
วินิจฉัยกติกาไม่โปร่งใส เป็นธรรม ย่อมก่อให้เกิดวิกฤติได้ คราวนี้จะเกิดอภิมหาวิกฤติ เพราะวิกฤติ
สะสมมา ๔-๕ ปีแล้ว ถ้ายังไปแนวเดิมอีกประชาชนจะเริ่มหมดความอดทน 

ในความเห็นของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แบ่งการเมืองออกเป็น ๓ 
ข้ัว ระหว่างฝ่ายที่อ้างเปน็ประชาธิปไตย ฝ่ายอ้างความมั่นคงและฝ่ายเสรปีระชาธิปไตย ส่วนพรรคเพื่อ
ไทยแบ่งออกเป็น ๒ ข้ัว มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่พรรคเพื่อไทยจับมือพรรคประชาธิปัตย์ตั้ งรัฐบาล 

                                                   
๑๔ทีมการเ มือง, เดิมพันการเมือง ๒ ขั้วอ านาจวัดใจประชาชน : ตั้ งรัฐบาลประชาธิปไตย , 

https://www.thairath.co.th/content/15213336 วันที่สืบค้น ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๒๙๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

นอกจากมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน ต้องดูผล
คะแนนหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ถึงเวลาตัดสินใจทางการเมืองใช้เวลานิดเดียวมันก็เปลี่ยนคนได้ จะ
เตือนฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดข้ึน ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้
หน่อยสัก ๑ เปอร์เซ็นต์ อะไรก็เกิดข้ึนได้๑๕ 

การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ เป็นการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริง มีประชาชนเป็นจ านวน
มากที่สนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน ผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร และ
สามารถจัดต้ังรัฐบาลได้อย่างที่หวังหรือไม่ สามารถน าพาประเทศไทยผ่านวิกฤติการณ์ไปได้หรือเปล่า 
ต้องติดตามผลหลังจากการเลือกตั้งนี้ 

๕. อนาคตไทยหลังเลือกต้ังกับรัฐบาลแห่งชาติ 
เรื่องที่ “น่าวิตก” อีกเรื่องในเวลาน้ีก็คือ อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ ๘ 

ปี ดูไม่สดใสเอาเสียเลย ในสายตาของนักธุรกิจและนักลงทุน นโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้หาเสียง 
ล้วนแข่งกันด้วย “ประชานิยมแจกแหลก” เพื่อหาคะแนนเสียงจากคนยากจนที่มีจ านวนมาก ซึ่งเป็น
นโยบายที่ บ่อนท าลายเศรษฐกิจประเทศในระยะสั้นและระยะยาว และ ท าลายวินัยการเงินการคลัง
อย่างร้ายแรง จนอาจท าให้ประเทศไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัวในอนาคต เหมือนหลายประเทศในอเมริกา
ใต้ เงินเฟ้อ เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ ประชาชนต้องอพยพหนีความอดอยากยากแค้น เป็นบทเรียนที่ คน
ไทยควรศึกษา ก่อนตกเป็นเหยื่อหาเสียงของนักการเมือง๑๖ 

จิตร ์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย ให้
ความเห็นว่า ตอนนี้ภาคการลงทุนเป็นห่วงกันมากข้ึน กับความไม่ชัดเจนของความต่อเนื่องของ
นโยบายต่าง ๆ หลังการเลือกตั้ง นักลงทุนต่างชาติก าลงัติดตามใน ๒ ด้าน คือ หลังการเลือกตั้งจะไม่มี 
คสช. การใช้ ม.๔๔ ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนจะหมดลง และ พรรคการเมืองยังไม่มี “บิ๊กไอเดีย” ที่จะ
สร้างความมั่นใจว่า ทิศทางการบริหารประเทศหลงัเลือกตั้งจะเปน็อย่างไร เพียงแต่โชว์นโยบายประชา
นิยมเพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง และผลักภาระให้ภาคธุรกิจหลายเรื่อง เช่น การข้ึนค่าแรงข้ันต่ า ๔๐๐ 
บาท หากเป็นแรงงานทักษะ เขาผ่านจุดน้ีไปแล้ว แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยังเป็นรายกลาง รายเล็ก บางแห่ง
ต่ ากว่า ๓๐๐ บาทยังมีเลย ที่เอกชนเป็นห่วงและยังไม่ลงทุน เขามองเรื่อง การจัดต้ังรัฐบาลใหม่จะท า
ได้เร็วแค่ไหน นโยบายเดิมและโครงการใหม่จะเดินหน้าได้ทันทีหรือไม่ หากเสถียรภาพของรัฐบาลยัง
ไม่มากพอ ท าให้นักลงทุนเดาทิศทางได้ยาก ยิ่งหาเสียงว่าจะข้ึนค่าแรงที่มีผลต่อต้นทุนธุรกิจ หาก
ปล่อยความรู้สึกให้คลุมเครืออย่างนี้ บางส่วนอาจรอไม่ได้ หันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน 
ตอนนี้ เวียดนาม น่าจะได้รับอานิสงส์มากที่สุด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในเวลานี้ เช่น นโยบายประชา
นิยม ที่ต้องใช้เงินแจกรวมปีละเป็นล้านล้านบาท รัฐบาลจะไปหาเงินจากไหน การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 
เช่ือว่าจะ “ช้า” และ “ไม่ง่าย” แน่นอน เพราะรัฐธรรมนูญใหม่บังคับให้ต้องเปน็ “รัฐบาลผสม” ที่เคย
ล้มเหลวมาครั้งแล้วครั้งเล่า และล้มเหลวมาทั่วโลก แต่ก็ยังดันทุรังเอามาบังคับใช้เพียงเพื่อต่ อท่อ
อ านาจ ยิ่ง ๓ พรรคการเมืองใหญ่ พลังประชารัฐ เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกัน 
                                                   

๑๕เรื่องเดียวกัน. 
๑๖ลม เปลี่ ยนทิศ ,  อนาคตไทยหลั ง เลื อกตั้ งกับรั ฐบาลแห่ งชาติ , http://www.thairath. 

co.th/content/1522186#cxrecs_s สืบค้นเม่ือ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๒๙๑ 

 

 

การไปเอาพรรคเล็กพรรคน้อยมาร่วมเป็นรัฐบาลผสม ก็ยิ่งท าให้รัฐบาลผสมอ่อนแอมากข้ึน ยิ่งเพิ่ม
ความไม่แน่นอนมากข้ึน๑๗ 

อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ดูเหมือนจะมีแต่ ปัญหา ปัญหา และ ปัญหา วันอาทิตย์ที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จะมีการเลือกตั้งแล้ว ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยจะเป็นไปใน
ทิศทางใด ใครจะเป็นผู้น าพาประเทศไทยไปสู่ฝัน ความหวังของประชาชนต้องการให้ปัญหาเศรษฐกิจ
ได้รับการแก้ไขโดยเร็ววัน ส่วนเรื่องที่นักลงทุนและคนในแวดวงธุรกิจคุยกันกลับเป็นค าถามเรื่อง 
“รัฐบาลแห่งชาติ” เป็นทางออกประเทศไทย แต่ไม่มีใครยอมรับ เมื่อดูสถานการณ์การเมือง และ
บ้านเมืองตอนนี้อาจมีคนสนใจมากขึ้นก็ได้ 

๖. สรุป 
วิกฤตการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเวเนซุเอลาในปี ๒๕๕๓ เป็นบทเรียน

ส าคัญให้ศึกษา และควรน ามาเป็นข้อคิดและแนวทางเพื่อป้องกันปญัหาการเมืองการปกครองของไทย
ก่อนการเลือกตั้งป ี๒๕๖๒ เนื่องจากพรรคการเมืองต่าง ๆ น านโยบายประชานิยมมาเพื่อต้องการชนะ
การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเวเนซุเอลา
ในปี ๒๕๕๓ ดังที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้กล่าวไว้ให้ชวนคิด “ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่าง แต่อย่า
เอาอย่างประเทศไทย” 

การเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนปี ๒๕๖๒ จะเป็นอย่างไรคงไม่มีใครบอกได้ เพราะข้ึนอยู่กับการ
ตัดสินใจของประชาชน แต่สิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนั้น คือ เสถียรภาพการท างานของรัฐบาลใหม่
ภายใต้รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่จะเป็นเดินหน้าประเทศหรือเป็นชนวนความขัดแย้ง
รอบใหม่ของการเมืองไทย 

อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ดูเหมือนจะมีแต่ ปัญหา ปัญหา และ ปัญหา วันอาทิตย์ที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จะมีการเลือกตั้งแล้ว ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยจะเป็นไปใน
ทิศทางใด ใครจะเป็นผู้น าพาประเทศไทยไปสู่ฝัน ความหวังของประชาชนต้องการให้ปัญหาเศรษฐกิจ
ได้รับการแก้ไขโดยเร็ววัน ส่วนเรื่องที่นักลงทุนและคนในแวดวงธุรกิจคุยกันกลับเป็นค าถามเรื่อง 
“รัฐบาลแห่งชาติ” เป็นทางออกประเทศไทย แต่ไม่มีใครยอมรับ เมื่อดูสถานการณ์การเมือง และ
บ้านเมืองตอนนี้อาจมีคนสนใจมากขึ้นก็ได้ 
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ศึกษาการสร้างศรัทธาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) 
A Study of Making Faith by  

Somdej Phrabuddhajarn ( Toh Brahmarangsi ) 

นายวศิกร ชัยพฤกษ์ไพรวัน 
พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริ าโณ), รศ.ดร. 

ผศ.ดร.เเม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 

บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการหลัก คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติชีวิตที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) ๒) เพื่อศึกษาผลงานทางพระพุทธศาสนา
ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) ๓) เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างศรัทธาของสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พฺรหฺมร สี) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร  รูปแบบการสร้างศรัทธาของ สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร สี) มี ๓ รูปแบบคือ (๑) รูปแบบการสร้างพระเครื่อง ได้เเก่ สมเด็จวัดระฆัง ๔ 
พิมพ์คือ พิมพ์พระประธาน  พิมพ์เจดีย์ พิมพ์ฐานเเซม พิมพ์เกศบัวตูม สมเด็จบางขุนพรหม ๙ พิมพ์ 
คือ พิมพ์พระประธาน พิมพ์เจดีย์ พิมพ์ฐานเเซม พิมพ์เกศบัวตูม พิมพ์เส้นด้าย พิมพ์สังฆาฎิ พิมพ์ฐาน
คู่  พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร พิมพ์ปรกโพธ์ิ สมเด็จวัดเกศไชโย ๕ พิมพ์คือ พิมพ์เจ็ดช้ันนิยม  พิมพ์หก
ช้ันอกตัน พิมพ์หกช้ันอกตลอด พิมพ์เจ็ดช้ันหูประบ่า พิมพ์เจ็ดช้ันไหล่ตรง  (๒) รูปเเบบสร้าง
พระพุทธรูป ๕ องค์ คือ องค์ที่ ๑ พระปางอุ้มบาตร ที่วัดกลาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี องค์ที่ ๒ พระ
ปางอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร องค์ที่ ๓ พระนอนปางสีหไสยาสน์ วัด
สะตือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา องค์ที่ ๔ พระมหาพุทธพิมพ์ ปางสมาธิวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย 
จ.อ่างทอง องค์ที่ ๕ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ที่วัดพิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (๓) 
รูปแบบการสร้างศรัทธาโดยค าสอน เรื่องการลดอัตตา ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมณศักดิ์ ค าสอนเรื่องความ
สันโดษ ไม่สะสมสิ่งของ ค าสอนเรื่องการให้ทาน เพื่อการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์      

Abstract 
This research consists three main objectives 1) to study the Buddhism-

related biography of Somdet Phra Phutajarn (Tor Phrommarangsi), 2) to study the 
Buddhist work of Somdet Phra Phutajarn  and 3) to study Somdet Phra Phutajarn’s 
styles of creating beliefs. This research is a documentary research.  There are Somdet 
Phra Phutajarn’s three  atterns of creating beliefs  nawel  (1) the production of the 
four molds of Somdet Wat Rakhang Buddha amulets: Phra Pra-than Print Pagoda Print 
                                                   

 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย. 

 อาจารย์ประจ าภาควิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 อาจารย์ประจ าภาควิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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Additional Base Print,and Lotus Head Print The nine molds of Somdet Bangkunprom 
amulets: Phra Pra-than Print, Pagoda Print  Additional Base Print,Lotus-Head Print 
Thread Print, Monk-clothes Print, Dual-base Print Garuda Breast and Alms-Bowl Head 
Print,and Bodhi-Cover the four molds of Somdet Wat Khetchaiyo amulets:7-level 
Popular Print,6-level Thick Breast Print, 6-level Whole Breast Print, 7-level Ear-to-
Shoulder Print, 7-level Straight-Shoulder Print (2) the production of five Buddha 
Statues ie. First, Alms Bowl Buddha Statue at Wat Klang, Photharam District, 
Rajchaburi Province second, Alms Bowl Buddha Statue at Wat Intrawiharn, Phra-
nakorn District, Bangkok Province, Third, Reclining Buddha Statue at Wat Sa-due, Ta-
rua District, Ayudhaya Province, Fourth,Meditation Buddha Statue at 
WatChaiyoworawiharn, Chaiyo District, Angthong Province, Fifth: Earth Touching 
Buddha Statue at Wat Pitpian, Maharaj District, Ayudhaya Province (3)The faith 
formation by Dharma teachings on reducing ego - Wnattachment of sangha ranking; 
contentnent – non-collection of belongings, and donating for helping the human-
beings. 

๑. บทน า 

 สมด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นามเดิมว่าโต ได้รับ
ฉายา “พรหมรังสี”ถือก าเนิดตอนเช้าตรู่ ของวันที่ เมษายน พ.ศ.๒๓๓๑ ตรงกับวันพฤหัสบดีข้ึน ๑๒ 
ค่ า เดือน ๕ ปีวอก จุลศักราช ๑๑๕๐ ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ ณ บ้านไก่จ้น ต าบล ท่าหลวง อ าเภอ 
ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มารดาช่ือ เกศ เป็นชาวบ้านต าบล ท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์  ในขณะ
ที่ท่านยังเป็นเด็กนอนแบเบาะอยู่น้ัน  มารดาได้ย้ายภูมิล าเนามาอยู่ที่ ต าบล ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 
แต่พอท่านเจริญวัยพอนั่งยืนได้ มารดาได้ย้ายมาอยู่ที่ ต าบล บางขุนพรหม จังหวัดพระนคร ท่านได้
มรณภาพ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๑๕ เป็นเวลา ๑๔๕ ปีล่วงมาแล้ว แต่ความศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จ สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ยังไม่เสื่อมคลาย โดยจะเห็นได้จาก พระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆัง 
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกศไชโย ล้วนแต่มีมูลค่ามาก ราคาองค์ละนับล้านบาท 
          จากผลงานที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ได้สร้างไว้ประชาชนศรัทธาในผลงาน
ของท่าน มีการเฉลิมฉลอง มนัสการเป็นงานประจ าปีทุกๆปี ส่วนพระเครื่องได้รับความนิยมว่า เป็น
พระที่มีพุทธคุณใน ความเมตตามหานิยม ในทางแคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี ความศรัทธา 
ของประชาชน ที่มีต่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ยังคงสืบเนื่องติดต่อ มาจนถึงปัจจุบัน 
          ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ประวัติความเป็นมา วิธีการสร้างศรัทธา และผลงานด้าน การ
สร้างพระพุทธรูป ของ พระสมเด็จ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาประวัติชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ของสมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต 
พรหมรังสี)  
          ๒. เพื่อศึกษาศึกษาผลงานทางพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  
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          ๓. เพื่อศึกษา รูปแบบการสร้างศรัทธา ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย  
          งานวิจัยช้ินนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  reseach) โดยเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร 
(documentary reseach) มีขั้นตอนการวิจัยคือ 
          ๑.๗.๑ รวบรวมเอกสารในช้ัน ปฐมภูมิ ได้เเก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 
          ๑.๗.๒ รวบรวมเอกสาร ช้ันทุติยภูมิได้เเก่ อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม รังสี) โครงการสืบสานมรดกไทย องค์การ
ค้าของ เบญจภาคี โครงการสืบสานมรดกไทย ปริอรรถาธิบาย แห่งพระเครื่อง เล่ม ๑ เรื่องพระสมเดจ็ 
พระยอดนิยม ประจ า อู่อรุณ หลวงปู่โต ราม วัชรประดิษฐ์ พระสมเด็จฯ  ต าราพิจารณาพระสมเด็จ
เล่มแรกของประเทศไทย พระเครื่องพันล้าน ส านักพิมพ์คเณศ์พร พระเครื่องล้ าค่า สุดยอดพระเบญจ
ภาคี พระสมเด็จ วัดระฆัง พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พระสมเด็จ วัดเกษไชโย พระสมเด็จฯ พิมพ์
ใหญ่ วัดระฆังโฆสิตาราม ท าเนียบพระพันตา precious magazine (เล่ม ๑-๒๘)   
 
๔. ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาทั้ง ๓ ประเด็นข้างต้นพบว่า องค์ประกอบต่างๆในการถือก าเนิดของพระ
เครื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระสมเด็จฯที่ถือก าเนิดจากวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จ วัด
ระฆังโฆสิตาราม พระสมเด็จฯวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จฯวัดเกศไชโย ล้วนมีรูปร่างพิมพ์ทรง อัน
เป็นเอกลักษณ์ สี่เหลี่ยมช้ินฟัก ที่ไม่เหมือนใคร  มีองค์พระพุทธปฎิมาปางสมาธิ สถิตย์อยู่ในซุ้มเรือน
เเก้ว หรือคล้ายลักษณะระฆังคว่ าครอบองค์พระปฎิมา  อานุภาพเป็นที่ประจักษ์ ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะ
เป็น เมตตามหานิยม เเคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี รุ่งเรือง ในด้านการค้าขาย การท ามาหา
กิน อันเป็นที่เลื่องลือกล่าวขาน สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ท าให้มีผู้เสาะเเสวงหา เพื่ออยากมี
โอกาสได้ครอบครอง ซึ่งเป็นวัตถุมงคล ที่หาได้ยากยิ่ง ท าให้สนนราคาสูงลิ่ว มีมูลค่าเป็นหลักล้านบาท 
หรือหลายสิบล้านบาท ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพุทธาภิเษกหรือการปลุกเสก 
พิธีกรรมทางพุทธาคม ตลอดจนมวลสารอันเป็นมงคลต่างๆ ที่ท าให้ก่อก าเนิด เป็นพระเครื่อง ที่ส าคัญ
ที่สุด คือตัวของผู้สร้างคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมร สี) นั้น เป็นเหตุปัจจัย ต่อรูปแบบการ
สร้างศรัทธาโดยการสร้างพระเครื่อง อันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยองค์รวมทุกประการ  
 
๕. บทสรุป         
 สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พฺรหฺมร สี) มีผลงานทางพระพุทธศานา โดยท่านได้สร้าง
พระพุทธรูปใหญ่ ธรรมเจดีย์ เเละปูชนัยวัตถุ ไว้ที่วัดต่างๆทั้งในกรุงเทพ เเละต่างจังหวัด หลายเเห่ง 
นอกจากนั้นยังสร้าง รูปโยมบิดา มารดา ไว้สักการบูชา สร้างบ่อน้ าพระพุทธมนต์ พระสมเด็จฯไว้
เเจกสาธุชน ไว้เป็นพุทธานุสติ เเละบรรจุกรุ เพื่อสืบพระศาสนาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้จิตร
กร เขียนภาพฝาผนัง ประวัติเเละผลงานที่ส าคัญ ท่านสาธุชนทั้งหลายสามารถเดินทางไปนมัสการ 
หรือไปทัศนศึกษาได้ ที่วัดต่างๆ ตามที่องค์สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พฺรหฺมร สี) ได้สร้างประดิษฐาน
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ไว้ในเเต่ละสถานที่ เเละเพื่อเป็นการเเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับ เเละเพื่อ   
เเสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้มาถึงสถานที่เเห่งนี้ ผลงานของท่านที่ได้สร้างไว้ มีดังนี้ 
                การสร้างพระสมเด็จฯ อันมีความศักดิ์สิทธ์ิเเละมีความเข้มขลัง สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พรหมรังสี)  ท่านยังได้สร้างพระเครื่อง ทีนิยมเรียกว่า พระสมเด็จฯ เเจกสาธุชน ทุกชนช้ันวรรณะ 
ที่ท าบุญกุศลต่างๆ ไว้เป็นพุทธานุสติ นอกจากนั้นยังได้เเบ่งพระสมเด็จบางส่วน บรรจุไว้ใน
พระพุทธรูป หรือพระธรรมเจดีย์ ทีวัดต่างๆเพื่อสืบทอดพระศาสนาอีกด้วย   
              การเเสดงธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ การเตือนสติบุคคล อัจฉริยภาพ ประ
พฤติการณ์ต่างๆ ของ นั้น ล้วนเเล้วเเต่เป็นกรณีที่ค่อนข้างจะประหลาดพิสดารเเทบทั้งสิ้น บางสิ่งเป็น
เรื่องที่บุคคลสามัญ ธรรมดาไม่อาจกระท าได้  เเต่ส าหรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท าได้ 
เเละบังเกิดเป็นผลดีเสียอีกด้วย สิ่งนี้จ าเป็นต้องเรียกว่าเป็น อัจฉริยภาพเฉพาะตัวของท่าน พระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) มีเเบบอย่างการเป็นตัวท่านเองโดยเฉพาะ ไม่ซ้ าเเบบใคร เเละใครก็ไม่อาจถอด
เเบบของท่านได้ เรื่องราวต่างๆของท่านจะเป็นที่เล่าขานสืบมา เเละยังปรากฏต่อไปในภายภาคหน้า
ตลอดไป 
 
๖. ข้อเสนอเเนะ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์ค าสอนของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมร สี) 
 ๒) ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทยีบ บทบาทของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมร สี) กับสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) 
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ธมฺมปทมหาฎีกา: การแปลและศึกษาวิเคราะห์ 
Dhammapadamâhâtikâ : The Translation and Analytical Study 

พระมหาสุพัตร์  วชิราวุโธ 

บทคัดยอ่ 
รายงานการวิจัย เรื่อง “ธมฺมปทมหาฎีกา: การแปลและศึกษาวิเคราะห์” มีวัตถุประสงค์

ดังนี้คือ ๑) เพื่อศึกษาคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฏีกา ในด้านประวัติผู้แต่ง สมัยที่แต่ง โครงสร้าง เนื้อหา 
ลักษณะการประพันธ์ ๒) เพื่อแปลคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฏีกา  จากต้นฉบับภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ๓) 
เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฏีกา รวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา
เป็นหลัก วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามหลักอุปนัยวิธี และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาความ 

ผลการศึกษาพบว่า คัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา แต่งโดย พระวรสัมโพธิญาณ แห่งวัดมหาราม 
ประเทศพม่า คัมภีร์นี้แต่งตอนที่ท่านมีอายุได้ ๕๓ ปี ๓๔ พรรษา เนื้อหาคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา
แบ่งเป็น ๒๖ วรรค ตามเนื้อหาคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท แต่ไม่ได้อธิบายทุกเรื่องเหมือนคัมภีร์อรรถ
กถาธรรมบท เนื้อหาคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกาเป็นการประพันธ์แบบร้อยแก้วผสมร้อยกรอง (วิมิสสะ) 

การแต่งจัดเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การอธิบายความหมายของศัพท์ ๒) การแสดง
องค์ประกอบของศัพท์ (ธาตุ วิภัตติ ปัจจัย) ๓) การอธิบายหลักธรรม, การอธิบายศัพท์ เช่น ทาน ใน
อนุปุพพิกถา, พระศาสดา ในความหมาย ๙ ลักษณะ เป็นต้น  
ค าส าคัญ: ธมฺมปทมหาฎีกา, การแปล, การศึกษาวิเคราะห์ 

Abstract 

The research titled "Dhammapadamâhâtikâ: The Translation and Analytical 
Study“ has aims to : 1) Analytical StudyDhammapadamâhâtikâ 2) to translate the Pali 
Language into Thai Language 3) to synthesize the Dhammapadamâhâtikâ.I gathering 
from the Dhammapadamâhâtikâ as the main analytical synthesis based on inductive 
principles and present the results of the research using descriptive methods 

The study that; The Dhammapadamâhâtikâ written by pharworasambodhi- 
yana of Maharam Temple, Myanmar, this scripture was written when he was 53 years 
old and 34 years old. Paragraphs according to the scriptural content But did not 
explain all things like the Dharma commentary Choose to describe some of the 
story, the content of theDhammapadamâhâtikâis a prose-poetry-style composition 
(Wisma) 

                                                   
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.. 



๓๐๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

The compositions are organized into 3 categories: 1) Explanation of the 
meaning of the words 2) The representation of the vocabulary elements (element, 
suffix, factors) 3) Explanation of the principles, explanations of terminology such as 
eating in Anuphaphipakatha, the Prophet in Meaning 9characteristics, etc.,  
Keywords: Dhammapadamâhâtikâ, Translation, Analytical study 

๑. บทน า 
พระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ ได้รับการรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ เป็นปิฎกที่เรียกว่า

พระไตรปิฎก ในสมันสังคายนาครั้งที่ ๓ พระสาวกได้เล่าเรียนสืบทอดกันมาเป็นรุ่น ๆ ด้วยระบบการ
สืบทอดที่เรียกว่า “มุขปาฐะ”คือการเล่าเรียนและถ่ายทอดด้วยการท่องจ าและการสอบทานด้วยปาก
เปล่า ยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร กระทั่งการท าสังคายนาครั้งที่ ๕ ณ ประเทศศรีลังกา 
จึงได้มีการจารึกค าสอนในพระไตรปิฎกเป็นอักษรลงในใบลานครั้งแรก จึงเกิดเป็นคัมภีร์ข้ึนเรียกว่า 
คัมภีร์พระไตรปิฎก และได้ศึกษาสืบทอดกันมาช้านาน กระทั่งมีการเขียนและพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ ค า
สอนของพระพุทธเจ้า นอกจากที่ได้รับการจัดหมวดหมู่สังคายนาจดบันทึกไว้ช้ันต้น ที่เรียกว่า คัมภีร์
พระไตรปิฎกอันเป็นภาษาบาลีล้วน ซึ่งเรียกว่า บาลีพระไตรปิฎก ในสมัยต่อ ๆ มาได้มีการแต่งคัมภีร์
อธิบายข้ึนมาอีกมากมาย ซึ่งจัดเป็นคัมภีร์ระดับรองลงมา เช่น อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เป็นต้น๑ ล าดับ
คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกนอกเหนือจากอรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกาแล้ว ยังมีคัมภีร์อีกกลุ่มหนึ่งที่
อธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก เช่น คัมภีร์ปกรณ์วิเสส คัมภีร์โยชนา เป็นต้น 

คัมภีร์ฎีกา  เป็นคัมภีร์อธิบายเนื้อความของอรรถกถา คือ คัมภีร์ที่เกิดข้ึนภายหลังคัมภีร์
อรรถกถา ซึ่งมีความหมายตามที่มีหนังสือกล่าวถึง ดังนี้ค าว่า  “ฎีกา”  นอกจากจะเป็นค าที่มีใน
วรรณคดีบาลีแล้วยังปรากฏในวรรณคดีสนัสกฤตและวรรณคดีของศาสนาเชนด้วย ในภาษาสันสกฤตมี
วิธีการอธิบายความหมาย ของค าและความหลายรูปแบบ เช่น แบบวฤตฺติ แบบภาษฺย แบบปญฺจิกา 
แบบปสฺปศ และแบบฎีกา ในที่นี้ จะกล่าวเฉพาะแบบของการอธิบายที่ เรียกว่า “ฎีกา” ซึ่งเป็นการ
อธิบายความหมายของค าทุกค าในคัมภีร์ ค าจ ากัดความของค าว่า ฎีกา ในภาษาสันสกฤต มีว่า “ฏีกา 
นิรนฺตร วฺยาขฺยา” ฎีกา คือ การอธิบายโดยไม่มีระหว่าง หมายถึง การอธิบายทุกค า โดยไม่มีการ
ยกเว้น  และท่านเหมจันทร  ได้ให้ค าจ ากัดความในท านองเดียวกันว่า  “สุคมานาม วิศมานาม จ  
นิรนฺตรา วฺยาขฺยา ยสฺยาม”๒ 

ค าว่า  “ฎีกา”  นี้ มีจุดหมายส าคัญเพื่ออธิบายค าในอรรถกถาให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน และจะ
อธิบายเฉพาะข้อความที่ยากหรือไม่ชัดเจนมากกว่าอย่างอื่น ถือว่าเป็นหนังสือที่พยายามอธิบาย
ความหมายให้ง่ายข้ึนหรือชัดเจนข้ึน เพราะในอรรถกถาจะอธิบายพระไตรปิฎกในมุมต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง ในเรื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯในวรรณคดี

                                                   
๑
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๘๐. 
๒
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๑-๒. 
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บาลี ฎีกา หมายถึงหนังสืออธิบายอรรถกถาโดยเลือกค าหรือความที่ยากในอรรถกถา ข้ึนอธิบายให้
เข้าใจง่าย ไม่ใช่อธิบายความหมายของค าทุกค า อย่างในวรรณคดีสันสกฤต หรือเขียนเป็นภาษา
สันสกฤตอย่างในศาสนาเชน หนังสือฎีกาฝ่ายเถรวาทในระยะแรกหมายเฉพาะถึงหนังสือที่อธิบาย
อรรถกถาของพระไตรปิฎก แต่ภายหลังมีความหมายกว้างข้ึน คือ หมายถึงหนังสือที่อธิบาย
ความหมายของหนังสือใดที่ไม่ใช่อรรถกถาของพระไตรปิฎกก็ได้ เช่น ฎีกาของพงศาวดารบาลี ฎีกา
ต าราไวยากรณ์ และฎีกาปกรณ์วิเสส มีคัมภีร์มิลินทปัญหา เป็นต้น๓ 

คัมภีร์ฎีกา มีการแบ่งประเภทตามพระไตรปิฎก คือแบ่งออกเป็นฎีกาพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก มีทั้งผลงานของพระเถระชาวอินเดีย ลังกา รวมถึงพม่า คัมภีร์  
ธมฺมปทมหาฎีกา ธมฺมปทกฺฐกถาคาถาโยชนานี้ เป็นคัมภีร์ฎีกาและโยชนาของพระธรรมบท แก้
ข้อความส่วนที่เป็นคาถาและเรื่องราวในอรรถกถาธรรมบท รจนาโดยพระวรสัมโพธิมหาเถระ วัดมหา
ราม ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านเยสะใจ ใกล้แม่น้ าสัลลวดี ห่างจากจังหวัดปชุกกู่ราว ๔ กิโลเมตร ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านได้รจนาคัมภีร์นี้อายุ ๕๓ ปี คัมภีร์ธมฺมปทมหาฏีกานี้ จะเน้นหนักในการ
อธิบายความหมายของศัพท์ต่าง ๆ โดยยกหลักฐานมาจากคัมภีร์ต่าง ๆ มีพระบาลี, อรรถกถา และ
ฎีกาเป็นต้น ไม่ได้เน้นถึงรูปวิเคราะห์และเชิงประโยคตามหลักไวยากรณ์ 

คัมภีร์ธมฺมปทมหาฏีกานี้  ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นคัมภีร์ที่มี
อุปการะเป็นอย่างมากต่อการศึกษาและค้นคว้าในส่วนของอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก จะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ปฏิบัติ นอกจากนี้ คัมภีร์นี้ยังอยู่ในรูปของภาษาบาลียังไม่มีการแปลเป็น
ภาษาไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แปลคัมภีร์ธมฺมปทมหาฏีกานี้เป็นภาษาไทยผู้วิจัยมีความตั้งใจว่าเมื่อแปล
เป็นภาษาไทยแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในส่วนของพระวินัยปิฎกได้เป็นอย่างดี  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพื่อศึกษาคัมภีร์ธมฺมปทมหาฏีกา ในด้านประวัติผู้แต่ง สมัยที่แต่ง โครงสร้าง เนื้อหา 

ลักษณะการประพันธ์ 
๒.๒เพื่อแปลคัมภีร์ธมฺมปทมหาฏีกา  จากต้นฉบับภาษาบาลีเป็นภาษาไทย 
๒.๓ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ธมฺมปทมหาฏีกา  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับข้ันตอนแห่งกระบวนการวิจัยดังนี ้
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาข้อมูล 

ปฐมภูมิ (Primary sources) จากคัมภีร์ ธมฺปปทมหาฎีกา ต้นฉบับภาษาบาลี ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary sources) ศึกษาจากเอกสาร วารสาร หนังสือ ต ารา บทความ และรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 
                                                   

๓คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๙๒. 



๓๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๓.๒ ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยน้ีแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านเอกสาร ๒) ด้านเนื้อหา ดังนี้ 
(๑) ขอบเขตด้านเอกสาร  ศึกษาจากคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฏีกา โดยเทียบเคียงกับคัมภีร์ 

ขุททกนิกาย ธรรมบท และคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา 
(๒) ขอบเขตด้านเน้ือหา  ศึกษาวิเคราะห์ในด้านประวัติผู้แต่ง สมัยที่แต่ง โครงสร้าง 

เนื้อหา ลักษณะการประพันธ์ แปลคัมภีร์เป็นภาษาไทย และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ 
ธมฺมปทมหาฏีกา 

๔. ผลการศึกษา 
๔.๑ ประวัติผู้แต่ง 
คัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา แต่งโดย พระวรสัมโพธิญาณ แห่งวัดมหาราม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้

ของหมู่บ้าน เยสะใจ ใกล้แม่น้ าสัลลาวดี ห่างจากจังหวัดปขุกกู่ ราว ๔ กิโลเมตร ท่านได้แต่งคัมภีร์นี้
ตอนที่มีอายุได้ ๕๓ ปี ๓๔ พรรษา สันนิษฐานว่ามีชีวิตอยู่ราว พ.ศ.๒๓๓๕ – ๒๔๐๐ ซึ่งหลักฐาน
ดังกล่าวเทียบเคียงกับประวัติของ พระคันถสารมหาเถร ผู้ก่อตั้งระบบการเรียนแบบ ปขุกกู่ ซึ่งท่าน
เกิดในปี พ.ศ. ๒๓๗๕ และเมื่อบวชได้ ๕ พรรษา (พ.ศ. ๒๓๙๐) ท่านได้เรียนพระปริยัติธรรมในส านัก
ของ พระวรสัมโพธิมหาเถร จึงสรุปได้ว่าคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา แต่งก่อนคัมภีร์ ธมฺมปทัฏฐกถาคาถา
โยชนา ซึ่งแต่งราว พ.ศ. ๒๔๐๐ 

นอกจากคัมภีร์ ธฺมมปทมหาฎีกานี้แล้ว พระวรสัมโพธิมหาเถร ได้แต่งคัมภีร์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาอีก ๑๓ เล่ม ได้แก่ 

๑. อภิธัมมัตถสังคหคัณฐิ  ๘. มูลฎีกามหานิสสยะ 
๒. ราชวสติ    ๙. เถรคาถาอัฏฐกถานิสสยะ 
๓. สุตสารปณาม   ๑๐. กถินปัญหาวิสัชชนา 
๔. ปฏิสนธิวินิจฉัย   ๑๑. อุปสัมปทานุสาสนะ 
๕. ยถาภูตวิกาสนี   ๑๒. มหานิสสยะสูตรสมาส 
๖. มโนทันตทีปนี   ๑๓. มหาสีมาเสลเลขะ 
๗. สาธุชนมโนหรี 

๔.๒ การจัดพิมพ์คัมภีร์ 

คัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกาเน้นการอธิบายความหมายของศัพท์ต่างๆ โดยยกตัวอย่างหรือ
หลักฐานจากคัมภีร์พระบาลี อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ไม่ได้เน้นการวิเคราะห์ศัพท์ (เช่น คัมภีร์
อภิธานัปปทีปิกาสูจิ เป็นต้น) และการอธิบายความสัมพันธ์แห่งประโยค (เหมือนคัมภีร์อัตถโยชนา) 
ดังนั้นคัมภีร์ธรรมบทมหาฎีกาจึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค าอธิบายศัพท์ต่างๆ 

ต้นฉบับคัมภีร์ ธฺมมปทมหาฎีกาเป็นอักษรพม่า ปัจจุบันหาดูได้ยากแล้ว แม้พระอาจารย์อู
บัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า ก็เพิ่งพบคัมภีร์นี้ในเมืองไทยและ
ขอถ่ายเอกสารกลับไปประเทศพม่า ซึ่งต้นฉบับเป็นของพระมหาแสวง โชติปาโล เจ้าอาวาสวัดศรี
ประวัติ จังหวัดนนทบุรี โดยช่วงที่ท่านพ านักศึกษาอยู่ในประเทศพม่า ได้แสวงหาคัมภีร์ที่ยากและไม่
เคยพบเห็นในที่ต่างๆ รวมทั้งคัมภีร์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณววโรรส ทรงใช้อ่าง



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๐๓ 

 

 

อิงในการรจนาบาลีไวยากรณ์ ดังนั้นท่านจึงรวบรวมน ากลับมายังเมืองไทยและได้ปริวรรต จัดพิมพ์
เผยแพร่ เช่น คัมภีร์ ธมฺมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้น ส่วนคัมภีร์ธรรมบทมหา
ฎีกานี้ พระมหาเสรี จิตฺตโสภี (ปัจจุบันคือ คุณเสรี อาจสาคร) ศิษย์วัดท่ามะโอ จังหวัดล าปาง ได้ลงมา
พ านักที่วัดศรีประวัติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อสอบ ป.ธ.๕ ได้พบเข้าจึงขออนุญาตปริวรรตเป็นบาลี
อักษรไทย เมื่อได้มาจ าพรรษาที่วัดประยุรวงศาวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และมอบให้คุณไพบูลย์ สีสัน 
นักศึกษาภาษาบาลีและภาษาพม่า ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุ เพื่อหาโอกาสพิมพ์เผยแพร่
ต่อไป ซึ่งช่วงนั้นคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสอือนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพพระวิสุทธาธิบดี (สง่า 
ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ.๘) อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ก าลังเตรียม
คัดเลือกหนังสือที่ควรจะจัดพิมพ์ 

หลังจากที่คณะกรมการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ได้ต้นฉบับบาลีอักษรพม่า (พิมพ์ ค.ศ. 
๑๙๑๒) จากพระมหาแสวง โชติปาโลแล้ว คณะผู้จัดท า ซึ่งประกอบด้วย พระมหาชูศักดิ์ สทฺธมฺมาลงฺ
กาโร คุณไพบูลย์-วิไล สีสัน คุณกฤษณา สิทธิรักษ์ คุณรุ่งอรุณ จันทร์สงคราม ได้แบ่งงานกันตรวจทาน 
แก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงกับต้นฉบับ ซึ่งเป็นเพียงแค่คัดลอกจากฉบับใบลานพิมพ์เป็นเล่มหนังสือเท่านั้น 
มิได้ตรวจช าระและสอบทานอย่างละเอียดมาก่อน และได้พระคันธสาราภิวังสะ ธัมมาจริยะ วัดท่ามะ
โอ ผู้ช านาญวรรณคดีบาลีพม่า ช่วยช าระตรวจทานแก้ไขให้ ข้ันตอนสุดท้าย พระมหาเทียบ สิริญาโณ 
พระมหาสุรพล ชิตญาโณ ได้อ่านและแปลต้นฉบับที่ช าระแล้ว พร้อมแก้ไขถ้อยค าที่ผิดพลาดให้๔ 

๔.๓ โครงสร้างคัมภีร์ 

เนื้อหาคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกาแบ่งเป็น ๒๖ วรรค ตามเนื้อหาคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท 
โดยท่านจัดเรื่องที่มีลักษณะธรรมะตามแต่ละหมวด แต่ไม่ได้อธิบายทุกเรื่องเหมือนคัมภีร์อรรถกถา
ธรรมบท เลือกอธิบายเป็นบางเรื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๙๒ เรื่อง แสดงเฉพาะวรรค ดังนี้  

๑) ยมกวรรคมีทั้งหมด ๑๔ เรื่อง๒) อัปปมาทวรรคมีทั้งหมด ๙ เรื่อง๓) จิตตวรรคมี
ทั้งหมด ๙ เรื่อง๔) ปุปผวรรคมีทั้งหมด ๑๐ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องนางวิสาขา และเรื่อง
ปัญหาของพระอานนทเถระ ๕) พาลวรรคมีทั้งหมด ๑๑ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องพระอุทายี
เถระเรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐาเรื่องพระอุบลวรรณาเถรี และเรื่องพระสุธรรมเถระ ๖) ปัณฑิตวรรคมี
ทั้งหมด ๗ เรื่อง ที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป เรื่องพระ
เถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม เรื่องการฟังธรรม และเรื่องภิกษุอาคันตุกะ๗) อรหันตวรรคมีทั้งหมด ๔ เรื่องที่
ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ เรื่องพระอนุรุทธเถระ เรื่องพระมหากัจจายนเถระเรื่อง
พระติสสเถระชาวกรุงโกสมัพีเรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ และเรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง ๘) สหัสสวรรค
มีทั้งหมด ๖ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่  เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลงุของพระสารบีุตรเถระ  เรื่องพราหมณ์ผู้
เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ  เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ  เรื่องอายุวัฒน
กุมาร เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ  เรื่องพระสัปปทาสเถระ  เรื่องนางปฏาจารา  เรื่องนางกิสาโคตมี 
                                                   

๔
ดูรายละเอียดใน พระวรสัมโพธิญาณ, ธมฺมปทมหาฎีกา และ ธมฺมปทฏฺฐกถาคาถาโยชนา, จัดพิมพ์

โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ.๘) ณ เมรุหน้า
พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า (๓๕) - (๓๘). 



๓๐๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๙) ปาปวรรคเนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่  เรื่องพระเสยยสกัตเถระ 
เรื่องชน  ๓  คน  และเรื่องเจ้าสุปปพุทธศากยะ ๑๐) ทัณฑวรรคเนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ 
เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ และเรื่องพระปิโลติกเถระ 

๑๑) ชราวรรคเนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๖ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องหญิง
สหายของนางวิสาขาเรื่องพระอุตตราเถรีและเรื่องพระนางรูปนันทาเถรี  ๑๒) อัตตวรรคเนื้อความใน
อรรถกา มีทั้งหมด ๗ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่  เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร เรื่องกระเสือกกระสน
เพื่อจะท าลายสงฆ์และเรือ่งพระอตัตทัตถเถระ  ๑๓) โลกวรรคเนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๗ เรื่อง
ที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา เรื่องอภัยราชกุมาร เรื่องพระสัมมัชชนเถระและเรื่อง
นางจิญจมาณวิกา๑๔) พุทธวรรคเนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๖ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่  เรื่อง
ยมกปาฏิหาริย์ เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดีและเรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล ๑๕) สุขวรรคมี
ทั้งหมด ๗ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย คือเรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล ๑๖) ปิยวรรคมีทั้งหมด ๗เรื่องที่ไม่ได้
อธิบาย ได้แก่ เรื่องเด็ก ๕๐๐ คนและเรื่องนายนันทิยะ  ๑๗) โกธวรรคมีทั้งหมด ๗ เรื่อง ที่ไม่ได้
อธิบาย คือ เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ ๑๘) มลวรรคมีทั้งหมด ๘ เรื่อง ที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องพระ 
โลฬุทายีเถระ เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งเรื่องอุบาสก ๕ คนและเรื่องอุบาสก ๕ คน  ๑๙) ธัมมัตถ
วรรคมีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง๒๐) มรรควรรคมีทั้งหมด ๕ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
อื่นอีก เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ  เรื่องสูกรเปรต เรื่องพระเถระแก่และเรื่องนางกิสาโคตมี  

๒๑) ปกิณณกวรรคมีทั้งหมด ๕ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ
เรื่องภิกษุวัชชีบุตร เรื่องจิตตคฤหบดี และเรื่องนางจูฬสุภัททา ๒๒) นิรยวรรคมีทั้งหมด ๓ เรื่องที่
ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ าช่ือวัคคุมุทา เรื่องบุตร
เศรษฐีช่ือเขมกะ เรื่องหญิงข้ีหงึเรื่องนิครนถ์ และเรื่องสาวกเดียรถีย์  ๒๓) นาควรรคมีทั้งหมด ๔ เรื่อง
ที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง เรื่องช้างช่ือปาเวรกะ เรื่องสัมพหุลภิกษุ และเรื่อง
มาร ๒๔) ตัณหาวรรคมีทั้งหมด ๗ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องวิพภันตกภิกษุ เรื่องเรือนจ าเรื่อง
บุตรเศรษฐีช่ืออุคคเสน ๙. เรื่องอุปกาชีวก และเรื่องอังกุรเทพบตุร ๒๕. ภิกขุวรรคมีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
ที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องภิกษุช่ือโกกาลิกะเรื่องภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่งและเรื่อง
สุมนสามเณร ๒๖) พราหมณวรรคมีทั้งหมด ๕ เรื่องที่ไม่ได้อธิบาย ได้แก่ เรื่องมาร เรื่องพราหมณ์คน
ใดคนหนึ่งเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี เรื่องพระสารีบุตรเถระ เรื่องชฎิลพราหมณ์ เรื่องกุหก
พราหมณ์ เรื่องนางกิสาโคตมี เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง เรื่องอุคคเสน เรื่องพราหมณ์ ๒ คน เรื่อง
อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ เรื่องพระสารีบุตรเถระ เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี เรื่องพราหมณ์คนใดคน
หนึ่ง เรื่องพระเขมาภิกษุณี เรื่องพระติสสเถระอยู่ในเงื้อมเขา เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เรื่องสามเณร 
เรื่องพระมหาปันถกเถระ เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ เรื่องพระเรวตเถระ เรื่องพระจันทาภเถระ เรื่องพระสีวลีเถระ เรื่องพระ
สุนทรสมุทรเถระ เรื่องพระโชติกเถระ เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑ เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อน
รูปที่ ๒ เรื่องพระวังคีสเถระ เรื่องพระธรรมทินนาเถรี เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ และเรื่องเทวหิต
พราหมณ์ 

 
 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๐๕ 

 

 

๔.๔ ลักษณะการอธิบายคัมภีร์ 
การอธิบายในคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การอธิบายบท๒) การ

แสดงองค์ประกอบของบท (วิภัตติ ธาตุ ปัจจัย) ๓) การอธิบายหลักธรรม, การอธิบายบท เป็นการ
อธิบายบทเพื่อให้รู้ความหมายของค าต่าง ๆ ได้ชัดข้ึนการแสดงองค์ประกอบของบทเป็นการแสดงธาตุ 
วิภัตติ และปัจจัย ที่ประกอบกันเข้าเปน็ค าน้ัน ๆ ส่วนการอธิบายหลักธรรม เป็นการอธิบายความหมาย
หลักธรรมนั้นๆ เพื่อความเข้าใจหลักค าสอนพระพุทธศาสนา  

๑) การอธิบายบท เช่น   
จกฺขูติ นฏฺ จกฺขุ ภินนฺจกฺขุ ปริหีนจกฺขุ อนฺธจกฺขุ อสฺส, อสฺมึ วา วิชฺชตีติ จกฺขุ. 
ปาล  ปาลนาม  นามกมฺม  สงฺขา สมญฺ า โวหาโร ปณฺณตฺติ อสฺส, อสฺมึ วา วิชฺชตีติ ปาโล. 
จกฺขุ จ โส ปาโล จาติ จกฺขุปาโล. 
จกฺขุปาโล จ โส เถโร จาติ จกฺขุปาลตฺเถโร. 
ทานกถนฺติ ทานปฺปเภทานิส สาการส กิเลสโวทานปริทีปิก  ธมฺมเทสน . สีลกถนฺติ สีลปฺปเภ

ทานิส สาการส กิเลสโวทานปริทีปิก  ธมฺมเทสน .สคฺคกถนฺติ สคฺคสมฺปตฺติปริทีปิก  ธมฺมเทสน . อาทีนวนฺติ 
โทส . โอการนฺติ ลามก . ส กิเลสนฺต ิมลีน .เนกฺขมฺเมติ ปพฺพชูปสมฺปทาป มชฺฌานาทิธมฺเม.อนสฺสวาติ 
อนิสฺสรา อกามการิกา. กิมงฺคนฺติ ปเคว, ปาเอว, โก ปน วาโท, กิเมว วตฺตพฺพนฺติ. ชชฺชริตาติ ชชฺชร  
อิตา คตา ปวตฺตา. วิปสฺสนาธุรนฺติ วิปสฺสนาภาร .  

สสนตฺถา สตฺถาติ วจนตฺโถ เวทิตพฺโพ. 
ทีปงฺกรภควโต  หิ  ปาทมูเล  สุเมธตาปโส  หุตฺวา  อภินีหารโต  ปฏฺ าย  กามสุขลฺลิกานุ

โยคอตฺตกิลมถานุโยคสงฺขาเต อุโภ อนฺเต สสติ หึสติ ฉินฺทตีติ สตฺถา. 
ทีปงฺกรปาทมูลโต ปฏฺ าย วา ยาว ตุสิตภวนา ทานปารมิตาทิปุญฺ สมฺภาเรหิ มจฺเฉร-  

ทุสฺสีลมลาทิปาปเก สสติ หึสติ ฉินฺทตีติ สตฺถา. 
ตุสิตภวนโต วา ยาว อภินิกฺขมนา วฏฺฏาภิรเต ปาปเก อกุสเล ธมฺเม สสติ หึสติ ฉินฺทตีติ 

สตฺถา. 
อภินกิฺขมนโต วา ปฏฺ าย ยาว มหาโพธิมณฺฑา กามวิตกฺกพฺยาปาทวิตกฺกวิหึสาวิตกฺกสงฺขา

เต ตโย ปาปวิตกฺเก สสติ หึสติ ฉินฺทตีติ สตฺถา.  
มหาโพธิยา วา มูเล อปราชิตปลฺลงฺเก สีเส ปุถุวิปุกฺขเล มหาวชิราสเน จตุรงฺคสมนฺนาคต   

วิริย  อธิฏฺ าย นามรูปปวตฺตเนน สกฺกายทิฏฺ  ิทฺวาสฏฺ  ิคตปาโมกฺข  สสติ หึสติ ฉินฺทตีติ สตฺถา. 
๒. การแสดงองค์ประกอบของค า (ธาตุ วิภัตติ และปัจจัย) เช่น  
กุฏุมฺพิโกติ กุฏุมฺพ  อสฺส, อสฺมึ วา วิชฺชตีติ กุฏุมฺพิโก. กตม  ต  กุฏุมฺพ  นาม. หตฺถิอสฺสโคมหึ

สาทิจตุปฺปท  วา เขตฺต  วา สร  วา กลตฺต  วา หิรญฺ สุวณฺณาทิ วา กุฏุมฺพ  นาม. อุปโภคปริโภคตฺถ  
ฆราวาสกิจฺจสมฺปาทนตฺถ  วา โกฏิยติ ปวตฺติยตีติ กุฏุมฺพ . อุมปจฺจจยโอฏฺ ชตฺติยกฺขรพปจฺจยสงขาตทฺ
วิปจฺจยนฺโต กุฏธาตุ ปวตฺตนตฺโถติ. อฑฺโฒติ อิพฺโภ, อาภุโส อติเรก  พหุล  พหุวาร  สุวณฺณรชตาทิธน   
ฌายติ จินฺเตตีติ อฑฺโฒ. อาปุพฺพ เฌธาตุ จินฺตาย . ฌสฺส โฒ. อสรูปเทฺวภาโว ปุพฺเพ อาการสฺส รสฺสา
เทโส.   

คนฺถธุรนฺติ คนฺถภาร  โค าณ  ถาติ ติฏฺ ติ เอตฺถาติ คนฺโถ. ทนฺตชทุติยนฺโตย  ธาตุ. 



๓๐๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ทฺวิโช สมฺปตฺติสุเขสุ พหติ พหภาว  วุทฺธิภาว  วิรุฬฺหิภาว  กโรติ เอเตนาติ วา พฺรหฺโม. เวโท. 
ทฺวิชา สมฺปตฺติสุเขสุ พหติ พหภาว  วุทฺธิภาว  วิรุฬฺหิภาว  กโรนฺติ เอเตนาติ วา พฺรหฺโม. เวโท. พหธาตุ 
กโรตฺยยติถนฺโตคตวุทฺธฺยตฺถวาจโก. มปจฺจโย ราคโม. 

ทฺวิชาน  สมฺปตฺติสุข  วหตีติ วา พฺรหฺโม. เวโท. ทฺวิชาน  สมฺปตฺติสุข  วหนฺตีติ วา พฺรหฺโม.  
เวโท. วหธาตุ มปจฺจโย. วสฺส โพ ราคโม จ. ทฺวิชาน  สมฺปตฺติสุขสฺส วหติ วหนภาว  คจฺฉตีติ วา พฺรหฺโม. 
เวโท. ทฺวิชาน  สมฺปตฺติสุขสฺส วหนฺติ วหนภาว  คจฺฉนฺตีติ วา พฺรหฺโม. เวโท. วหธาตุ คตฺยตฺถนฺ
โตคตวหนตฺถวาจโก. มปจฺจโย. วสฺส โพ ราคโม จ. 

ทฺวิชาน  สมฺปตฺติสุข  วหติ วโห ภวตีติ วา พฺรหฺโม. เวโท. ทฺวิชาน  สมฺปตฺติสุข  วหนฺติ วหา 
ภวนฺตีติ วา พฺรหฺโม. เวโท. ทฺวิชาน  สมฺปตฺติสุขสฺส วหติ วหนภาเวน ภวตีติ วา พฺรหฺโม เวโท. ทฺวิชาน  
สมฺปตฺติสุขสฺส วหนฺติ วหนภาเวน ภวนฺตีติ วา พฺรหฺโม เวโท. วหธาตุ ภวตฺถนฺโตคตวหนตฺถวาจโก. 
มปจฺจโย. วสฺส โพ ราคโม จ. 

๓. การอธิบายหลักธรรมเป็นการอธิบายความหมายหลักธรรมนั้นๆ เพื่อความเข้าใจหลัก
ค าสอนพระพุทธศาสนา เช่น    

อปฺปมาโทต ิปท  มหนฺต  อตฺถ  ทีเปติ. กสฺมา ? สพฺเพส  จตุภูมิกกุสลธมฺมาน  เสฏฺโ  เชฏฺโ . 
อปฺปมาทสมนฺนาคโต อปฺปมตฺโต สปฺปุริโส สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโร อริย  อฏฺ งฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ พหุ
ลีกริสฺสติ. อริย  อฏฺ งฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต พหุลีกโรนฺโต มคฺคผลนิพฺพานนาธิคโม ภวิสฺสตีติ ยถาห  
“ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา วา รูปิโน วา อรูปิโน วา  
ส  ฺ  ิโน วา อส  ฺ  ิโน วา เนวส  ฺ  ีนาส  ฺ  ิโน วา ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ.
เอวเมว โข ภิกฺขเว เย เกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท 
เตส ธมฺมาน อคฺคมกฺขายตฯิ อปฺปมตฺตสฺเสต ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺข อริย อฏฺ งฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ
อริย อฏฺ งฺคิก มคฺค พหุลี กริสฺสตีติ. กถ  ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปมตฺโต อริย อฏฺ งฺคิก มคฺค ภาเวติ  
อริย อฏฺ งฺคิก มคฺค พหุลีกโรติ. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺข ุสมฺมาทิฏฺ  ึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต  นิโรธ
นิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ,  สมฺมาสงฺกปฺปํ ภาเวต ิวิเวกนิสฺสิตวิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ, 
สมฺมาวาจ  ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ, สมฺมากมฺมนฺต  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ, สมฺมาอาชีว  ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต 
นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ, สมฺมาวายาม  ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺค
ปริณามึ, สมฺมาสตึ ภาเวต ิวิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ, สมฺมาสมาธึ ภาเวติ
วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ. เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปมตฺโต อริย  
อฏฺ งฺคก มคฺค ภาเวต ิอริย อฏฺ งฺคิก มคฺค พหุลีกโรตีติฯ 

๕. บทสรุป 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้องค์ความรู้คือ ๑) การแต่งคัมภีร์ ธฺมมปทมหาฎีกา มีลักษณะ ๓ 

ประการ ได้แก่ ๑) การอธิบายบทในภาษาบาลี๒) การแสดงองค์ประกอบของศัพท์ (ธาตุ วิภัตติ 
ปัจจัย) ๓) การอธิบายหลักธรรม ซึ่งแต่ละอย่างสรุปได้ดังนี้ 
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๓๐๗ 

 

 

การอธิบายบท 
การอธิบายบทหรือศัพท์เป็นการแสดงความหมายของบท ซึ่งผู้แต่งได้แสดงในรูปวิเคราะห์

เป็นต้น บทที่ได้แสดงหรืออธิบายไว้ เช่น ๑) พระจักขุบาลเถระ หมายถึง พระเถระรักษาจักษุแตก 
เสื่อม บอด ๒) ทาน ในอนุปุพพิกถา หมายเอาประเภท อานิสงส์ อาการเศร้าหมอง ผ่องแผ้วแห่งทาน 
๓) พระศาสดา ในความหมาย ๙ ลักษณะ ได้แก่ ๓.๑) ก าจัดกิเลส ๓.๒) สั่งสอนไวไนยสัตว์ ๓.๓) 
เสมอด้วยพาหนะข้ามทางกันดาร ๓.๔) การให้ประโยชน์อันงาม ๓.๕) มีประโยชน์สมบูรณ์ ๓.๖) 
อ านวยประโยชน์ที่ดี ๓.๗) ส าเร็จประโยชน์ ๓.๘) ความส าเร็จ ๓.๙) เย็น 

การแสดงองค์ประกอบของศัพท์ (ธาตุ วิภัตติ ปัจจัย) 
การแสดงธาตุ วิภัตติ ปัจจัย ที่เป็นองค์ประกอบของศัพท์ เช่น อฑฺโฒ ส าเร็จมาจาก อา 

บทหน้า, เฌ ธาตุ ในความคิด, แปลง ฌ เป็น ฒ, ท าเทวภาวะ (ซ้อน ฑ), รัสสะ อา เป็น อ, 
พฺรหฺม ส าเร็จมาจาก วห, วาห ธาตุ, ม ปัจจัย, แปลง ว เป็น พ, ลง ร อาคม 
พฺราหฺมณ ส าเร็จมาจาก ทฺวิ บทหน้า, หร ธาตุ ในความทรงไว้, แปลง ทฺวิ เป็น พา, ลง ร 

อาคม, แปลง ร เป็น ณ, ลง ม อาคม 
อีกนัยหนึ่ง พฺราหฺมณ ส าเร็จมาจาก วาห ธาตุ ในความลอย, ยุ ปัจจัย, ลง ร อาคม และ ม 

อาคม 
การอธิบายหลักธรรม 
เป็นการอธิบายเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมง่ายข้ึนหรือชัดเจนย่ิงข้ึนเช่น ความไม่ประมาทเป็น

ยอดแห่งธรรมทั้งหลาย เหมือนพระตถาคตเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เหมือนจันทร์แดงเป็นยอด
แห่งต้นไม้ที่มีกลิ่นเป็นแก่นสาร เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้สูงสุดแห่งพระราชาทั้ งหลาย เหมือน
แสงจันทร์เป็นยอดแห่งแสงดาวทั้งหลาย เหมือนพระอาทิตย์ส่งแสงในสรทกาล หรือเวลาปราศจาก
เมฆหมอก เหมือนผ้าแคว้นกาสีเป็นยอดแห่งผ้าทั้งหลาย และเหมือนต้นไม้ประจ าทวีปเป็นยอดแห่ง
ต้นไม้ในทวีปนั้นๆ  

๖. ข้อเสนอแนะ 
๖.๑ ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
คณะสงฆ์ไทยควรได้แปลคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา พิมพ์เผยแผ่ เพื่อใช้เป็นคู่มือของครูสอน

บาลี โดยประชาสัมพันธ์คัมภีร์และแจกทุกส านักเรียนบาลี เพื่อให้ครูสอนบาลีเห็นความส าคัญของ
คัมภีร์ในฐานะเป็นคู่มืออธิบายคัมภีร์ ธมฺมปทฏฺฐกถา แล้วได้ถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการศึกษาคัมภีร์
แก่นักเรียนบาลีต่อไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและท าความเข้าใจคัมภีร์ธรรมบท ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบ โครงสร้าง การแปล และสังเคราะห์เนื้อหา

คัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา พบว่ายังมีประเด็นที่ศึกษาเพิ่มเติมได้อีก จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 

๑. ศึกษาคัมภีร์ ธมฺมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา 
๒. วิเคราะห์หลักธรรมเชิงปัจจัยที่ปรากฏในคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกา 
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บรรณานกุรม  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกมหาจุฬาเตปิฏก .  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . วรรณคดีบาลี . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
_________. พระไตรปิฎกศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๒. 
พระวรสัมโพธิญาณ. ธมฺมปทมหาฎีกา และ ธมฺมปทฏฺฐกถาคาถาโยชนา. จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราช

กุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสรมหาเถร ป.ธ. ๘) ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

สุภาพรรณ ณ บางช้าง.ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา . กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖. 
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วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผลสัมฤทธิก์ารจัดการเรียนการสอนพระปริยัตธิรรมแผนกธรรม 
ของศนูยก์ารเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอด็ 

ACHIEVEMENT IN MANAGEMENT OF THE REARNIG AND TEACHING OF 
BUDDHIT DHARMMA IN SECTION OF DHRAMMA OF THE REARNING AND 
TEACHING OF DHARMMA IN MEYAWADEE DISTRICT ROI-ET PROVINCE 

พระปลัดอดิศร อนาลโย (แสนพรม) 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ศึกษาแนวคิดด้านการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
๒) ศึกษากระบวนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
และ ๓) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของศูนย์กา รเรียน
นักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นวิธีการวิจัยแบบผสม โดยใช้การสัมภาษณ์
จ านวน ๒๕ รูป/คน และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักธรรมในศูนย์การเรียน
นักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดีจ านวน ๓๕ รูป แล้วน าข้อมูลมาประเมินผลสัมฤทธ์ิด้วยการหาค่าร้อยละ 
โดยประเมินระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ผลการวิจัยพบว่า ในปี ๒๕๖๑ มี
นักเรียนนักธรรมช้ันตรีจ านวน ๒๖ รูป สามารถสอบธรรมสนามหลวงได้ ๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘ 
นักธรรมช้ันโทจ านวน ๑๔ รูป สอบได้ ๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ และนักธรรมช้ันเอกจ านวน ๖ รูป 
สอบได้ ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ ส่วนผลสัมฤทธ์ิด้านผู้เรียนจ าแนกออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) 
ผลสัมฤทธ์ิทางด้านพุทธิพิสยั จ าแนกออกเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ ในขณะที่ผู้เรียนมีการสังเคราะห์ความรู้มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 
โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ (๒) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านจิตพิสัย มีประเด็นการเรียนส่งผล
ต่อการสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียนได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ ๙๔.๓ และผู้เรียนมีการตอบสนองต่อ
การเรียนมีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย โดยมากที่สุดร้อยละ ๕๗.๑ และ (๓) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะพิสัย 
มีประเด็นผู้เรียนมีการตอบสนองตามแนวทางที่ก าหนดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ  ๙๗.๑ ส่วน
ผู้เรียนมีความสามารถเข้าถึงกลไกการเรียนมาเป็นอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ ๕๗.๑๕ 
เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมแล้วพบว่า มีค่าเฉลี่ยด้านพุทธิพิสัยน้อยที่สุด จึงควรมีการเพิ่มเนื้อหาและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิด้านพุทธิพิสัยให้มากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ, การจัดการเรียนการสอน, พระปริยัติธรรมแผนกธรรม, ศูนย์การเรยีนนักธรรม
ประจ าอ าเภอเมยวดี 

Abstract 
 This research aims to 1) Study the concept of education according to the 
Buddhist guidelines. 2) Study the educational management And 3) to study the 

                                                   
 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย

สงฆ์ร้อยเอ็ด. 
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achievement in teaching and learning of Dharma Buddhist Scriptures of the Divine 
Learning Center in Meyawadee District Roi ed Which is a mixed research method By 
interviewing 25 students/ person and giving questionnaires of 35 students in the 
Divine Learning Center of Meyawadee District And then use the data to evaluate the 
achievement by finding the percentage By evaluating the highest level, very 
moderate, least and least. The results showed that in the year 2018, there were 26 
Dharma Undergraduate students in the undergraduate level. Able to test the Sanam 
Luang fair, 21 students, 81.1%  Dharma Master's degree students 14 students, Able to 
test the Sanam Luang fair, 1 students, 7.1% Dharma Doctoral students 6 Students, 
Able to test the Sanam Luang fair, 5 students, 83.3% As for the achievement in 
teaching and learning management. The achievement of learners is divided into 3 
areas as follows, (1) Achievement in cognitive behavior Classified into individual 
issues, found that Students have understanding of the content. With the highest 
mean of 71.4% while the learner has synthesized knowledge with the average value 
as the last With the highest average of 42.8% (2) Affective achievement There is a 
learning issue affecting the average character of the learner, with the highest mean of 
94.3% and the learner has a response to the study with the final mean score. By 
most, 57.1% And (3) achievement in skills, range There are issues. Students have to 
respond according to the guidelines given. With the highest mean of 97.1%, while the 
learners have access to the final mechanism with the highest mean of 57.15%. When 
comparing the overall picture, it was found that With the lowest cognitive average 
Therefore, the content and activities that promote cognitive achievement should be 
increased. 
Key words: Achievement, Teaching and learning, Buddit Dharma in Section of 
Dharma, Dharma learning center in Meyawadee district 

๑. บทน า 
 สภาพการณ์ของสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ท าให้คนสามารถเสพข่าวได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ข่าวการกระท าผิดของพระสงฆ์ก็เป็นกระแสจุดติดได้ง่าย เพราะคนในสังคม
จะให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง บ่อยครั้งที่เรื่องราวเกี่ยวกั บพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของพระสงฆ์บางรูปกลายเป็นข่าวร้อนในสังคม และถูกส่งต่อไปโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ าว่าท่าน
ผิดจริงหรือเปล่า ในขณะที่พระสงฆ์บางส่วนก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม นอกจากการกระท าผิดของ
พระสงฆ์จะมีผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อตัวเองแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสถาบันพระพุทธศาสนาด้วย 
เพราะคนในสังคมที่ยังไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมความเช่ือมั่นศรัทธา ซึ่งเป็นภัยคุกคาม
พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากอาการที่ท าผิดพบว่ามาจากการไม่รู้ ซึ่งส่วนใหญ่มี
ที่มาจากการไม่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง และไม่เข้าใจโทษ
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ภัยหรือผลที่เกิดข้ึนจากการท าผิด จึงท าให้พระพุทธศาสนามีทั้งปริยัติและปฏิบัติ โดยปริยัติจะท าให้
เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในส่วนของการศึกษาพระธรรมวินัยจึงก าหนดให้มีหลักสูตรการเรียน
นักธรรมส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
 ในขณะที่ปัจจุบันสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงมีผู้เข้ามาอุปสมบทน้อยลง ส่วนผู้ที่
เข้ามาอุปสมบทก็มคีวามสนใจในการเรยีนนักธรรมน้อยลง ในขณะที่ส านักเรียนต่างๆ ก็เน้นภาคปริยัติ
สามัญเป็นหลัก ส่วนแผนกนักธรรมก็จะมาเน้นเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งสอบธรรมสนามหลวง
หลังออกพรรษา ท าให้ความส าคัญของการเรียนแผนกนักธรรมลดลง โดยมีวัดจ านวนมากที่ไม่มีการ
เรียนการสอนนักธรรมเนื่องจากขาดผู้สอน ผู้ที่บวชเข้ามาจึงขาดความรู้ทางพระธรรมและวินัย จึงท า
ให้มีความประพฤติผิดพระธรรมวินัย เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีนโยบายให้เขตการปกครองคณะ
สงฆ์ทุกอ าเภอได้จัดต้ังศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอข้ึน เพื่อแก้ปัญหาให้กับพระภิกษุที่มีวัดอยู่
ห่างไกลจากส านักเรียนและขาดโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมยวดีได้
ด าเนินการตามนโยบายของเจ้าคณะจังหวัดมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเจ้าคณะอ าเภอเป็นประธาน
ศูนย์ โดยก าหนดให้พระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดต่าง ๆ เข้ามาเรียนนักธรรม โดยมีการจัดกระบวนการเรียน
นักธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และคณะสงฆ์ในอ าเภอรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการกลางที่
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดไปประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิใน
การจัดการศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดด้านการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  ๒.๒ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๒.๓ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของศูนย์
การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม คือ การเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ทั้งการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ
การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Work Study) ดังต่อไปนี้     

 ๓.๒ การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)   
 ในการวิจัยนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารแหล่งต่างๆ โดยจ าแนก
เอกสารออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) เอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเอกสารหลัก และ ๒) เอกสารทุติยภูมิ คือ ศึกษาเอกสารวิชาการ ต ารา 
บทความ หนังสือ เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 ๓.๓ การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Work Study) 
 การศึกษาข้อมูลภาคสนามที่ศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๒ 
หมู่ที่ ๓ วัดสว่างอรุณ ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และแจก
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แบบสอบถาม เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการ
สอนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี 
 ๓.๔ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) เจ้าคณะอ าเภอเมยวดีใน
ฐานะที่เป็นประธานศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี (๒) กลุ่มพระสงฆ์ที่เป็นครูสอน
นักธรรม (๓) กลุ่มเจ้าอาวาสผู้สนับสนุนการเรียนนักธรรม (๔) กลุ่มพระสงฆ์ผู้เรียนนักธรรมประจ า
ศูนย์ฯ (๕) คณะกรรมการศูนย์การเรียนนักธรรมอ าเภอเมยวดี และ (๖) ประชาชนผู้ให้การสนับสนุน
การเรียนนักธรรม  สรุปการวิจัยภาคสนามใช้ ๒ วิธีการ คือ ๑) การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จ านวน ๒๕ รูป/คนและ ๒) การศึกษาข้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้แก่ การแจกแบบสอบถามนักเรยีนนักธรรมประจ าศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมย
วดี จ านวน ๓๕ รูป โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
วิธีการน าข้อมูลมากรอกตามช่องแสดงความคิดเห็น แล้วใช้การค านวณหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์ค่า
ระดับความคิดเห็นว่าสะท้อนนัยส าคัญอะไรบ้าง โดยการอธิบายความเชิงพรรณาวิเคราะห์ 

๔. ผลการศึกษา 

  ๔.๑ แนวคิดด้านการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า ค าว่า 

“การศึกษา” ในภาษาศาสนา หมายถึง การประพฤติ หรือการปฏิบัติ หรือการกระท า ไม่ได้ หมายถึง 
การเล่าเรียนโดยส่วนเดียว ค าว่า “ปริยัติ” นี้ก็เป็นการศึกษา แต่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ค าว่า 
“ปฏิบัต”ิ นั่นเป็นค าที่ถูกต้องและสมบูรณ์๑ ส่วนคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า หมายถึง กระบวนการกระตุ้นสมองให้รับรู้ เก็บสะสม และรวบรวม
สิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายไว้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักน าความคิดและความรู้ออกมาใช้และพัฒนาขันธ์ ๕ ให้
เจริญงอกงามทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และบ้านเมือง๒ การศึกษาเชิงพุทธจึงเป็นกระบวนแสวงหา
ปัญญา (วิชชา) และก าจัดอวิชชาไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นทั้งมรรควิธีแสวงหาความรู้ และการคัดกรองสิ่งที่
ไม่ใช่ความรู้ (อวิชชา) เพื่อให้เข้าใจแจ่มชัด แยะแยะดีช่ัว ถูกผิด น าไปสู่การท าได้และท าเป็น ปฏิบัติ
ถูก และมีผลเป็นประโยชน์เกือ้กูล พระพทุธศาสนาจึงมีปริยัติเพือ่ให้มีปญัญาเข้าใจหลักการและวิธีการ
ตามแนวทางไตรสิกขา 
 ยุทธศาสตร์การศึกษาพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ คือ การเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้สอบได้
ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี และการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาและบาลศึีกษา การประชาสัมพันธ์เชิงรกุ และการเสริมสร้างผู้สอบได้ ให้เป็นศา
สนทายาทที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการจัดระบบบริการการศึกษา ให้

                                                   
 ๑ พุทธทาสภิกขุ, คู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๔-๖. 
 ๒ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พุทธปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:       
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๙๐. 



๓๑๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ผู้เรียนเข้าถึงด้วยความสะดวก พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม ปรับระบบการเรียนการสอน การอบรม
เข้มก่อนสอบ พร้อมทั้งผลักดันการจัดต้ังสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี
ให้ได้มาตรฐาน จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างคุณค่าและคุณภาพการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม โดยมีองค์ประกอบ ๖ ประการ๓ คือ ๑) มีนโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมที่เป็น
เอกภาพ ๒) ส านักศาสนศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ๓) ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ๔) สภาพแวดล้อมทางการศึกษามีความสมบูรณ์ และทันสมัย 
๕) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๖) ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ตั้งแต่การปกครองจนถึงการรักษาพระธรรมวินัย
หลักพระพุทธศาสนาและกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ ว่าด้วยเรื่องการบริหารกินการคณะ
สงฆ์ ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องถือเปน็ธุระหน้าที่ เพราะเป็นภารกิจคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
โดยภารกิจของคณะสงฆ์มีทั้งหมด ๖ ด้าน๔ ประกอบด้วย ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสน
ศึกษา ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) ด้านการสาธารณูปการ 
และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 ในด้านการศาสนศึกษาเป็นการจัดการศึกษาของภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ไดมีโอกาสศึกษาพระ
ปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไมขัดต่อพระธรรมวินัย การศาสนศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับภิกษุสงฆ์และ
สามเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะอย่ างน้อยที่สุดควรได
เรียนรู้เป็นแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น หลักคิหิปฏิบัติ๕ การส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ซึ่งเป็นระบบการศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์๖ การศึกษา
ของพระสงฆ์ไทยจ าแนกออกได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตั้งแต่ ป.ธ. ๑-๒ จนถึง ป.ธ. ๙ ซึ่งมี
วิทยฐานะเทียบเท่าปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซึ่งระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็น
การศึกษาคัมภีร์ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา   
 ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
 จัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญของคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนสายสามัญให้กับพระภิกษุและสามเณรตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  

                                                   
 ๓ วณัฐฐาพร จินดาสวัสดิ์  “การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย กรณีศึกษา : มหาเถรสมาคม”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑๑-๑๑๒. 
 ๔ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕. 
 ๕ พระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย อติธมฺโม), “การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔), หน้า ๕๐. 
 ๖ วณัฐฐาพร จินดาสวัสดิ์  “การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย กรณีศึกษา : มหาเถรสมาคม”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๖๖-๖๗. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๑๕ 

 

 

 ๓) การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยสงฆ์จ านวน ๒ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการขยาย
การศึกษาเป็นวิทยาเขตไปตามจังหวัดต่างๆ โดยเปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับ
ปริญญาเอก  
 ๔) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
 ส่งเสริมให้วัดและสถานศึกษาจัดใหม้ีการเรยีนการสอนสายนักธรรมและธรรมศึกษา มีการ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเข้าสอบธรรมสนามหลวง เน้นการศึกษาเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณค่าต่อการด าเนิน
ชีวิต โดยการจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรมแผนกธรรมของพระภิกษุและสามเณรมีตั้งแต่ระดับนักธรรม
ช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก  
 การศึกษาหลักสูตรนักธรรมเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงเรื่อยมาเป็น
ระยะ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและต ารา ที่ใช้เป็นหลักสูตรหรือแบบเรียนในช้ันนั้นๆ เพื่อให้ผู้สอบ
นักธรรมได้และมีความรู้สมกับภูมิ เพราะวัตถุประสงค์ส าคัญในการที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด าริจัดต้ังการศึกษานักธรรมข้ึนก็เพื่อให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ธรรม
วินัย พระองค์ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ต าราส าหรับใช้เป็นหลักสูตรเตรียมไว้เกือบครบทุกวิชา๗ และมีการ
ปรับปรุงหลกัสตูรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั โดยหลักสูตรนักธรรมประกอบด้วย หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี มี
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต วิชาธรรมวิภาค ใช้หนังสือนวโกวาท วิชา
พุทธประวัติ ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๓ หนังสือปฐมสมโพธิ ของสมเด็จพระสังฆราช (สา) และ
วิชาวินัยบัญญัติ ใช้หนังสือนวโกวาทและวินัยมุข เล่ม ๑ และหลักสูตรนักธรรมช้ันโท มีวิชาเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต วิชาธรรมวิภาค ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ วิชา
อนุพุทธประวัติ ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ และหนังสือพุทธานุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก 
หนังสือสังคีติกถาและหนังสือปฐมสมโพธิ และวิชาวินัยบัญญัติ ใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๑-๒ ส่วน 
หลักสูตรนักธรรมช้ันเอก มีวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต และหนังสือ
ธรรมอื่นๆ มีมงคลวิเสสกถา เป็นต้น วิชาธรรมวิภาคใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ หนังสือสมถกรรมฐาน 
หนงัสือมหาสติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตรแปล วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ใช้หนังสือพุทธประวัติ
เล่ม ๑-๓ หนังสือปฐมสมโพธิ หนังสือพุทธานุพุทธประวัติ หนังสืออนุพุทธประวัติ และหนังสือสังคีติ
กถา วิชาวินัยบัญญัติ ใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๓  
 การศึกษาพระปริยัติธรรมเน้นสอนให้พระภิกษุสามเณรได้เข้าใจถึงพระธรรมวินัย 
หลักธรรมค าสอน พุทธประวัติ การใช้ภาษาที่ถูกต้อง การวางตัว การเข้าถึงพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่ง
เป็นรากฐานส าคัญของพระพุทธศาสนา เมื่อได้เรียนทุกวันจึงเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเกิดการ
เลื่อมใสศรัทธา ท าให้เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยเป็นระบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการ

                                                   
๗ พระครูอุทัยธรรมานุกูล อิทฺธิญาโณ (รอดยัง) และประพันธ์ แสงทองดี, “การศึกษาสงฆ์ : พระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรม”, วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙ : ๖๘-๗๐. 



๓๑๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่ศาสนทายาทที่ดี๘ ปัจจุบันคณะสงฆ์ต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอน
นักธรรมแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศเป็นภาษาไทย คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ถือ
เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิผลมากต่อการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาในเบื้องต้น และมีการสอบ
ประเมินผลการศึกษาในรูปของการสอบธรรมสนามหลวง โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงาน
ท าหน้าที่ออกข้อสอบกลางให้ใช้สอบทั่วประเทศ และออกใบประกาศนียบัตรให้กับพระภิกษุและ
สามเณรที่สอบผ่าน เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาส าหรับพระภิกษุและสามเณร 
 ๔.๒ กระบวนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี 
 อ าเภอเมยวดีเป็นอ าเภอขนาดเล็ก แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๔ ต าบล คือ 
ต าบลชุมพร ต าบลชมสะอาด ต าบลเมยวดี และต าบลบุ่งเลิศ มีวัดจ านวน ๑๒ แห่ง และส านักสงฆ์ ๔ 
แห่ง ปัจจุบันมีพระภิกษุจ านวน ๕๕ รูป ไม่มีสามเณร โดยเจ้าคณะอ าเภอเมยวดีรูปปัจจุบัน คือ พระ
ครูสันติประภากร (วิรัช ) วัดสว่างอรุณ ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 สถานที่ศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๒ หมู่ที่ ๓ วัดสว่าง
อรุณ ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าคณะอ าเภอเมยวดี เป็นประธานศูนย์ มีพระ
ราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ปรึกษา มีพระสุขุมวาทเวที รองเจ้าคณะ
จังหวัดร้อยเอ็ด และพระโสภณปริยัตยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอด็ เป็นกรรมการที่ปรกึษา โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี ปัจจุบันศูนย์การเรียน
นักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี มีอาคารเรียน ๓ หลัง เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
การจัดสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะกับการศึกษา และผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการประจ าจังหวัดทุกป ีส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตร
การเรียนการสอนนักธรรมฉบับปรับปรุงใหม่ โดยมีพระสังฆาธิการในอ าเภอเมยวดีเป็นผู้รับผิดชอบใน
การสอน และมีการก าหนดหลักสูตรเพิ่มเติมในช่วงที่มีการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง 
   ศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดีมีกระบวนการด าเนินการบริหารอย่างเป็น
ระบบ มีอาคารสถานที่ในการเรียนการสอนพร้อม มีการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่ 
มีการน าเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการศึกษา ใช้งบประมาณใน
การศึกษาจากงบสนับสนุนศูนย์การเรียนและได้รับบริจาคจากวัดที่น าพระสงฆ์มาเรียนและจากการ
ร่วมท าบุญของประชาชนทั่วไป โดยมีการประเมินคุณภาพผู้สอนอยู่เสมอ และมีการจัดการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี ส่วนผลการสอบนักธรรมสนามหลวงก็ได้มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้   

 ๔.๓ ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของศูนย์การเรียน
นักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๑. ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ พบว่า ศูนย์การเรียนนักธรรม
ประจ าอ าเภอเมยวดีเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะมีนักเรียนไม่มากนัก แต่ได้รับความ
ร่วมมือและดูแลเอาใจใส่จากพระสังฆาธิการทุกระดับ โดยเจ้าคณะอ าเภอเมยวดีนอกจากจะเป็น
ประธานศูนย์แล้วท่านยังท าหน้าที่ครูสอนด้วย ท าให้เข้าใจสภาพปัญหาและสามารถน าไปปรับใช้ใน

                                                   
 ๘ วณัฐฐาพร  จินดาสวัสดิ์  “การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย กรณีศึกษา : มหาเถรสมาคม”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓๒. 
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การบริหารศูนย์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของคุณภาพของอคารสถานที่แม้ว่าจะไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากมายแต่ก็เหมาะแก่การจัดการศึกษา เนื่องจากถูกจัดไว้เป็นสัดส่วน การเรียนแต่ละ
ช้ันแยกออกจากกันจึงไม่มีเสียงรบกวน ส่วนภายในห้องเรียนก็จะมีอุปกรณ์การเรียนพร้อมใช้งาน น า
เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ประเภท
เครื่องฉายต่างๆ เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนก็จะครอบคลุมครบทุกวิชาและมีการก าหนดให้
ครูสอนจบทุกรายวิชาพร้อมทั้งการประเมินผู้สอนด้วย ถ้าหากบกพร่องก็ให้ปรับปรุงแก้ไข ถ้าขาด
ประสิทธิภาพก็จะเปลี่ยนครูสอนใหม่ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละปีมีการบริหาร
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้มาจากเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนและงบประมาณจากการบริจาคทั่วไป โดยส่วน
ใหญ่จะใช้เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัย
และสอบธรรมสนามหลวงได้   
 ๒. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงปริมาณจ าแนกออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ ผลสมัฤทธ์ิด้านการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิด้านผู้เรียน  
  ๑) ผลสัมฤทธ์ิด้านการจัดการเรียนการสอน  
   

พ.ศ. นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก 
จ านวน สอบได้ ร้อยละ จ านวน สอบได้ ร้อยละ จ านวน สอบได้ ร้อยละ 

๒๕๕๙ ๒๐ ๗ ๓๕ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๓ ๓ ๑๐๐ 
๒๕๖๐ ๒๖ ๒๖ ๑๐๐ ๘ ๔ ๕๐ ๑๔ ๙ ๖๔.๓ 
๒๕๖๑ ๒๖ ๒๑ ๘๐.๘ ๑๔ ๑ ๗.๑ ๖ ๕ ๘๓.๓ 

 

 จากตารางประเมินผลการสอบนักรรมสนามหลวง ในปี ๒๕๕๙ มีนักเรียนนักธรรมช้ันตรี
จ านวน ๒๐ รูป สอบได้ ๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๕ นักธรรมช้ันโทมีนักเรียน ๑๖ รูป สอบได้ ๑๖ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนนักธรรมช้ันเอกมีนักเรียนนักธรรมจ านวน ๓ รูป สอบได้ ๓ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ส่วนในปี ๒๕๖๐ มีนักเรียนนักธรรมช้ันตรีจ านวน ๒๖ รูป สอบได้ ๒๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ นักธรรมช้ันโทจ านวน ๘ รูป สอบได้ ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ นักธรรมช้ันเอกจ านวน ๑๔ รูป 
สอบได้ ๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ ในขณะที่ปี ๒๔๖๑ มีนักเรียนนักธรรมช้ันตรีจ านวน ๒๖ รูป สอบ
ได้ ๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘ นักธรรมช้ันโทจ านวน ๑๔ รูป สอบได้ ๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ 
นักธรรมช้ันเอกจ านวน ๖ รูป สอบได้ ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓  
  ๒) ผลสัมฤทธ์ิด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประเมินจากความคิดเห็นของผู้เรียน 
พบว่า ผลการบริหารและผลจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
มากที่สุดร้อยละ ๘๕.๗ มาก ๑๔.๓ รองลงมาเป็นด้านอาคารสถานที่ มากที่สุด ๘๕.๗ มาก ๑๔.๓ 
ส่วนด้านการใช้งบประมาณในการศึกษาได้ค่าเฉลี่ยมาเปน็อันดับ ๓ มีความเห็นมากที่สุด ๘๐ มาก ๒๐ 
อันดับต่อมาเป็นผลการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมินผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มากที่สุด 
๕๗.๑  มาก ๒๘.๖ ปานกลาง ๑๔.๓ ส่วนผลจากการใช้หลักสูตรปัจจุบันมาเป็นอันดับสุดท้าย มาก
ที่สุด ๔๑.๘  มาก ๒๘.๖ ปานกลาง ๒๘.๖ โดยผลสัมฤทธ์ิด้านผู้เรียนมี ๓ ด้าน ดังนี้  
  (๑) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านพุทธิพิสัย จ าแนกออกเป็นประเด็นรายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุดตามล าดับดังนี้ (๑) ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา มากที่สุดร้อยละ ๗๑.๔ 
มาก ๒๘.๖ (๒) ผู้เรียนมีการประเมินค่าความรู้ มากที่สุด ๗๑.๔ มาก ๒๘.๖ (๓) ผู้เรียนสามารถน า
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ความรู้ไปใช้ มากที่สุด ๕๗.๑ มาก ๒๘.๖ ปานกลาง ๑๔.๓ (๔) ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ความรู้ มากที่สุด 
๕๔.๓ มาก ๓๗.๑ ปานกลาง ๘.๖ (๕) ความรูความจ าของผู้เรียน มากที่สุด ๔๒.๘ มาก ๔๒.๘๕ ปาน
กลาง ๑๔.๓ และ (๖) ผู้เรียนมีการสังเคราะห์ความรู้ มากที่สุด ๔๒.๘ มาก ๒๘.๖ ปานกลาง ๑๔.๔๓ 
และน้อย ๑๔.๓  
  (๒) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านจิตพิสัย จ าแนกออกเป็นประเด็นรายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุดตามล าดับดังนี้ (๑) การเรียนส่งผลต่อการสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียน 
มากที่สุดร้อยละ ๙๔.๓ มาก ๕.๗ (๒) ผู้เรียนรู้จักการจัดระบบคุณค่าจากการเรียน มากที่สุด ๙๑.๑๔ 
มาก ๕.๗ ปานกลาง ๒.๘ (๓) การรับรูของผู้เรียน มากที่สุด ๘๕.๗ มาก ๑๔.๓ (๔) ผู้เรียนสามารถ
สร้างคุณค่าจากการเรียน มากที่สุด ๘๕.๗ มาก ๑๔.๓ และ (๕) ผู้เรียนมีการตอบสนอง มากที่สุด 
๕๗.๑ มาก ๒๘.๖ ปานกลาง ๑๔.๓    
  (๓) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะพิสัย จ าแนกออกเป็นประเด็นรายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุดตามล าดับดังนี้ (๑) ผู้เรียนมีการตอบสนองตามแนวทางที่ก าหนดให้ (ท า
ตามค าสั่งได้) มากที่สุด ๙๗.๑ มาก ๒.๙ (๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่ม (คิดสร้างสรรค์) 
มากที่สุด ๙๑.๔ มาก ๕.๗ ปานกลาง ๒.๙ (๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการดัดแปลง (ประยุกต์
ความรู้) มากที่สุด ๗๑.๔ มาก ๒๘.๖ (๔) ความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียน มากที่สุด ๗๑.๔ มาก 
๑๔.๓ ปานกลาง ๑๔.๓ (๕) ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียน มากที่สุด ๗๑.๔ มาก ๑๑.๔ 
ปานกลาง ๑๔.๓ น้อย ๒.๙ (๖) ผู้เรียนตอบสนองในกระบวนการเรียนทีซ่ับซอ้น (เข้าใจสิ่งที่ยาก) มาก
ที่สุด ๕๗.๑ มาก ๔๒.๙ และ (๗) ผู้เรียนมีความสามารถเข้าถึงกลไกการเรียน มากที่สุด ๕๗.๑๕ มาก 
๒๘.๖ ปานกลาง ๑๔.๓       

๕. บทสรุป 
  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของศูนย์การ
เรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๕ รูป/คน และและการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนนักธรรมในศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี จ านวน 
๓๕ รูป แล้วน าข้อมูลมาประเมินผลสัมฤทธ์ิด้วยการหาค่าร้อยละ โดยประเมินระดับมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามล าดับ โดยผลสัมฤทธ์ิด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่า ผลการ
บริหารและผลจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ ๘๕.๗ 
และผลจากการใช้หลักสูตรปัจจุบันมาเป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ ๔๒.๘  

 ในขณะที่ผลสัมฤทธ์ิด้านผู้เรียนจ าแนกออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี ้(๑) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านพุทธิ
พิสัย จ าแนกออกเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔ ในขณะที่ผู้เรียนมีการสังเคราะหความรู้มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๔๒.๘ (๒) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านจิตพิสัย มีประเด็นการเรียนส่งผลต่อการสร้างลักษณะนิสัย
ของผู้เรียนได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ ๙๔.๓ และผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนมีค่าเฉลี่ยอันดับ
สุดท้าย โดยมากที่สุดร้อยละ ๕๗.๑ (๓) ผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะพิสัย มีประเด็นผู้เรียนมีการ
ตอบสนองตามแนวทางที่ก าหนดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ ๙๗.๑ ส่วนผู้เรียนมีความสามารถ
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เข้าถึงกลไกการเรียนมาเป็นอันดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดร้อยละ ๕๗.๑๕ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
พบว่าค่าผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะพิสัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านจิตพิสัยและด้านพุทธิพิสัย
ตามล าดับ โดยผลสัมฤทธ์ิทั้ง ๓ ด้าน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมของศูนย์การเรียนนักธรรมประจ าอ าเภอเมยวดี 

๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป  
 ควรมีการศึกษาบริบทการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในแต่ละภูมิภาค ควรมี

การศึกษาการจัดการศึกษาแบบแยกส่วนเฉพาะนักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก 
และยังควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสูตรนักธรรมทุกรายวิชาให้มีความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงกัน นอกจากนี้ยังควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลกัสตูรการศึกษาพระปรยิัติธรรม การ
วิจัยเกี่ยวกับผู้เรียน และการวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
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บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรกัษร์ะบบนิเวศภายในวัดของต าบล 
เหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ 

The role of monks in ecological conservation within the temple of the 
district Lao Noi, Selaphum District, Roi Et Province 

พระครูอุปถัมภ์ธรรมาภรณ์ 
พระอธิการสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ, ดร. 

ดร.ไพฑูรย์   สวนมะไฟ 

บทคัดยอ่ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพระพุทธศาสนา ๒)

เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศภายในวัดของต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ๓)เพื่อศึกษาผลการอนุรักษ์ระบบนิเวศภายในวัดของต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผลการวิจัยพบว่า 
การน าแนวคิดในการพัฒนานั้นมาประยุกต์เพือ่ให้เกิดการปลกูฝังและการอนุรกัษ์นั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมที่ใช้ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันมาโดยตลอด ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะเดิมที ก่อนที่จะมีศาสนา
ใดๆ ข้ึนในโลก มนุษย์นับถือธรรมชาติมาก่อนว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สทิธ์ิ  มนุษย์จึงอาศัย สิ่งแวดล้อม จนเริ่ม
มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด จนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ และบทบาทหรือ
หน้าที่ของพระสงฆ์ภายในวัดของต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากจะผู้น า
ทางด้านจิตใจหรือด้านจิตวิญญาณแล้ว ยังมีบทบาทในการอนุรักษ์ระบบนิเวศโดยการน าหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์หรือปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สิ่งที่ศักดิ์สิทธ์ิ, ความสัมพันธ์ 

ABSTRACT 
This article aims to study. This paper aims to study. 1) To study the 

conservation of ecosystems in Buddhism. 2) study the role of the clergy in the 
conservation of ecosystems within the temple district are less Selaphum offense. 3) 
to study the conservation of ecosystems within the temple district are less Selaphum 
offense. This research Research papers (Documentary Research. Both direct and 
indirect Human nature is shared by all. Can’t be se arated because originally   rior 
to any religion in the world that regards nature as something sacred.Human living 
                                                   

 นิสติพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด. 

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด.  
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด.  
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environment and their relationship with the environment closely. It can not be 
separated from each other. And or the role of the priest in the Lapnoi temple of the 
Selaphum district. In addition to the psychological or spiritual ago. Also plays a role 
in the conservation of the ecosystem by bringing the principles of Buddhism 
applications or deploy. Benefits effectively.. 
Keyword : Environmental,  the sacred, relationship 

๑) บทน า 
 มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลของ
ธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดข้ึนมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้น มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพล
ของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลของตัวเองได้ เมื่อกาลเวลาผ่านไป ปรากฏว่าได้เกิดมีปัญหา
รุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมข้ึนในบางส่วนของโลกและปัญหาดังกล่าวนี้ ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกั นในทุก
ประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา เช่น  ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษที่ เกี่ยวกับน้ า  หา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว เช่น น้ ามัน แร่ธาตุ ป่าไม้ พืช สัตว์ ทั้งที่
เป็นอาหารและที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ต้องเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่ วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพ
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากข้ึน ดังนั้น การส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสามารถ ทั้งนี้ เนื่องจากมนุษย์มีก าเนิดอยู่ภายใต้ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีผลทางตรงและทางอ้อมในการที่จะก าหนดให้
มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และมนุษย์ก็ใช้สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อให้ตนเองได้กินดี  
อยู่ดี  ในสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่  การแข่งขันในการผลิตเพื่อสนองความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
เสื่อมโทรมข้ึนกับ ทรัพยากรธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์ที่ไร้
ประสิทธิภาพ จึงท าให้ความ หลากหลายทางชีวภาพลดลง ซึ่งเป็นการเสียความสมดุลของระบบนิเวศ
และย่อมมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศนั้น ป่า ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ
มาก เพราะเป็นแหล่ง ต้นน้ าล าธาร และป่ายังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
มนุษย์ นอกจากนี้  ป่า  ยังหมายถึง ต้นไม้นานาชนิดแล้ว ยังรวมไปถึงเรื่องดิน น้ า ความหลากหลาย
ของสัตว์ป่าน้ันยังมีหน่วย ชีวิตเล็กๆ และพืชพันธ์อื่นๆ อีกด้วย  มนุษย์กับธรรมชาติยังมีความสมดุลกนั
แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความ เกื้อกูลซึ่งกันและกันมาช้านาน  ตามคติที่ว่า เสือพี 
เพราะป่าปก ป่ารก เพราะเสือยัง ดินเย็น เพราะ หญ้ายัง  หญ้ายัง  เพราะดินดี  ถ้าขาดอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปก็จะส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ  โดยเฉพาะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ และ
มนุษย์มีบทบาทส าคัญในการจัดสรร ดัดแปลง และเป็นผู้ท าลาย แม้ว่าระบบนิเวศจะมีความส าคัญใน
การด ารงชีวิต เพียงใดก็ตาม ความ ผูกพันสัมพันธ์กับป่าระหว่างมนุษย์มีมาช้านาน โดยเฉพาะด้าน



๓๒๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

พระพุทธศาสนานั้น ป่ามีความสัมพันธ์ ทางด้านพุทธประวัติ  หลักค าสอน และสถาบันทาง
พระพุทธศาสนา ความอุดมสมบูรณ์ของป่าใน อดีตเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลให้เกิดผู้น าทางจิตใจใน
รูปแบบฤๅษีมุนี  และองค์พระศาสดา โดยเฉพาะ องค์พระศาสดาพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระธรรมเทศนา และ ปรินิพพานในป่า ดังนั้นป่าจึงเป็นอะไรทุกอย่างที่
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พุทธ บริษัทจึงมีความรักและรู้จักบุญคุณของป่า 
สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็ล้วนแล้วอยู่แต่ในป่า  การด าเนินชีวิตมีการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างแยกจากกันไม่ได้ พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ กฎของธรรมชาติอันสูงสุดพระองค์ทรง
มองเห็นประโยชน์และความส าคัญของธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จึงได้ทรงวางหลักพระธรรมวินัย  
ให้สาวกศึกษาและปฏิบัติตามโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย จากธรรมชาติ และใช้สิ่งแวดล้อมมาเป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนา จนท าให้พุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของสังคม การที่พระสงฆ์ปฏิบัติตาม
พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบญัญตัิไว้แล้วนั้น นอกจากจะ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของพระสาวกแล้ว 
ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังที่ ภัทรพร สิริกาญจน ได้กล่าวไว้ในงานวิจัย เรื่อง “หน้าที่ของ
พระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ” ตอนหนึ่งว่า ผู้มีศีล และวินัย อย่างเคร่งครัดย่อมไม่ท าลายชีวิตไม่ท าลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพราะศีลและวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักพุทธศาสนา ท าให้ชาว
พุทธตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ไม่ท าลายมนุษย์ สัตว์ และพืช อันเป็นสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นผู้มีศีล
และวินัยยังทะนุบ ารุงสิ่งมีชีวิตให้เจริญงอกงามและ เป็นประโยชน์เกื้อกูลโลก จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ไปในทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน  ในแง่หลักธรรมค าสอน
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการอยู่ป่าไว้หลายแห่ง เช่น  ในการทรง แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ พระองค์
ทรงตรัสว่า “ไม่ท าความช่ัว ให้ท าความดี ท าจิตใจให้ผ่องใส” และ สุดท้ายทรงตรัสว่า “จงยินดีใน
เสนาสนะอันสงัด” คือ ทรงมุ่งให้พระเข้าไปใช้ป่าบ าเพ็ญสมณธรรม  พระสงฆ์ในสมัยครั้งพุทธกาล
ไม่ได้แยกเป็นฝ่ายคามวาสีกับอรัญญวาสีอย่างชัดเจนในเช่นปัจจุบัน “การแยกเป็นสองฝ่ายปรากฏชัด
ในประเทศศรีลังกา โดยแบ่งพระสงฆ์ฝ่ายคันถธุระว่าเป็นพระบ้าน เรียกว่า คามวาสี และเรียก
พระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระว่าเป็น อรัญญวาสี ซึ่งต่างก็อาศัยระบบนิเวศที่ เป็นป่าไม้ แม่น้ าล าธาร เป็น
ที่พักอาศัยในการบ าเพ็ญเพียรคุณธรรมของตนเองให้สูงข้ึน  พระพุทธศาสนามีปรัชญาและค าสอนที่
เน้นความตระหนักและมีความเมตตาต่อชีวิตทั้ง มวล แต่ที่ผ่านมา ชีวิตสัตว์ พืชพรรณ ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ เป็นต้น ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว   อันเป็นผลมาจากความโง่เขลา ความโลภ และการขาด
ความเคารพต่อโลก วิกฤติการณ์ทาง สิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ต้องการความช่วยเหลือที่
เร่งด่วน แต่การมุ่งเน้นคุณค่าด้านจิต วิญญาณของมนุษย์ มิได้หมายความว่าจะละเลยบทบาทของ
วิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์มีขอบเขต อยู่กับสภาพของโลก ในขณะที่พุทธศาสนาเป็นแหล่งคุณค่า
ของมนุษย์  และทุกวันน้ี ประชาชนจ านวนมากรู้สึกว่า นอกเสียจากปัจเจกชนและค่านิยมทางสังคม
จะได้รับการกระตุ้น เมื่อนั้นเราจึงจะเริ่ม แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ในวิถีทางที่มีผลต่อชีวิตบนโลก 
ทั้งปัจจุบันและอนาคต    มนุษย์ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสาเหตุ
แห่งความทุกข์ ของมนุษย์ทั้งมวล คงไม่มีเวลามาจับผิดกันว่าใครคือฆาตกรผู้ท าลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสียยับเยิน คงไม่สามารถจะมอบให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับภาระแก้ปัญหาแต่เพียงกลุ่ม
เดียว เมื่อมนุษย์ทุกคนบริโภคใช้สอย ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน และปัญหาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนมาก็เพราะเหตุว่ามนุษย์ใช้สอย ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเกินความ



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๒๓ 

 

 

จ าเป็นด้วยความประมาท  มนุษย์ทุกคนจึงต้องมีส่วนในการ ร่วมกันแก้ปัญหาตามก าลังสติปัญญา  
ความรู้ความสามารถ อ านาจและหน้าที่ที่ตนมีอยู่ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา  
 จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพระพุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมที่สัมพันธ์กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และหาแนวทางพัฒนาการอนุรักษ์ระบบนิเวศของพระสงฆ์ ต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดดังจะกล่าวต่อไป 

๒) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพระพุทธศาสนา 
๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศภายในวัดของต าบลเหล่า

น้อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒.๓ เพื่อศึกษาผลการอนุรักษ์ระบบนิเวศภายในวัดของต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓) วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) แบบเชิงวิเคราะห์โดย

ศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร (Documentary investigation) มีล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
๓.๑) วิเคราะห์ตีความและแสดงเหตุผลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ต าบล

เหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
พระคัมภีร์ต่างๆ  ตามอุปนัยวิธี (Inductive method) 

๓.๒) สรปุ เขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔) การอภิปรายผล 
 บทบาทหรือหน้าที่ของพระสงฆ์ภายในวัดของต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
นอกจากจะผู้น าทางด้านจติใจหรอืด้านจติวิญญาณแล้ว ยังมีบทบาทในการอนุรักษ์ระบบนิเวศโดยการ
น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์หรือปรับใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ บทบาทการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามหลักไตรสิกขา 
 การอนุรักษ์ระบบนิเวศตามหลกัไตรสกิขานั้น เป็นการประยุกต์หลักในการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ 
ซึ่งไตรสิกขา เปนหลักธรรมที่ส าคัญอีกหัวขอหนึ่งส าหรับพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใหมีข้ึนในตน และ
ปฏิบัติอยางสม่ าเสมอ เพื่อน าไปสคูวามเขาใจอยางถองแทในธรรมชาติของชีวิต จนเกิดเปนความงามที่
แทจริงในใจตน และเปนความงามที่ยืนยาวมั่นคง ไมเสื่อมไปตามกาลเวลา พระพุทธองคทรงแสดง
หลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวในพระไตรปฎกวา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ ประการนี้ 
สิกขา ๓ ประการมี อะไรบาง คือ ๑) อธิศีลสิกขา ๒) อธิจิตสิกขา   ๓) อธิปญญาสิกขา ไตรสิกขา หรือ
สิกขา ๓ หมายถึงขอที่จะตองศึกษา ขอปฏิบัติที่เปนหลักส าหรับศึกษาเลาเรียนใหรู เขาใจ และฝก 
หัดใหเปนคุณสมบัติที่เกิดมีข้ึนในตน หรือใหท าไดท าเปน ตลอดจนแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาใหดี



๓๒๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ยิ่งข้ึนไปจนถึงความสมบูรณ์ประกอบดวยการฝกหัดอบรม กาย วาจา และ จิตใจและ ปญญา ให
ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือพระนิพพาน 

 ๔.๒ บทบาทการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามศีล ๕ 
 ศีล ๕ หรือเบญจศีล คือ ความประพฤติ ชอบทางกายและวาจา หรือการรักษากาย วาจาให
เรียบรอย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ขอ ปฏิบัติในการเวนจากความช่ัวและเปนหลักการควบคุม
ตนใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน ถือวาเปน พื้นฐานที่เนนการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
ในฐานะที่เปนเพื่อนกัน พระพุทธองคตรัสศีล ๕ หรือศีลธรรมพื้นฐานของความเปนมนุษย ระเบียบ
ความประพฤติความเปนอยทูั้งสวนตัวและที่ เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกาย วาจา ตลอดถึงท ามา
หาเลี้ยงชีพ ซึ่งไดก าหนดวางไวเพื่อท าให ความเปนอยนูั้น กลายเปนสภาพอันเอื้ออ านวยแกการเปน 
อยแูละตอสภาพแวดลอม รวมทั้งการน ามา ประยุกตใชเพื่อการอนุรักษปาไม ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู วิจัย
พิจารณาใน  ดานของพระวินัยบัญญัติเปนปฐม และประยุกตใชกับปุถุชนทั่วไป 

 ๔.๓ บทบาทด้านการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
 ส าหรับบทบาทการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษระบบนิเวศนั้น ถือวาเปนการกระตุน ปลูก 
ฝงจิตส านึกของชาวบาน  ดวยการเทศนากลาวอางหลักธรรมค าสั่งสอนของศาสนา เพื่อใหชาวบานนั้น
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวมและเปนการยุติการบุกรุกท าลายปาไดอยางหนึ่ง เป
นการปลูกฝง ความรูอันเหมาะสมใหกับชาวบานโดยอาศัยกิจกรรมตางๆ อันเกี่ยวกับการอนุรักษปา 
เชนการน าพาชาวบานออกไปท าบุญสังฆทานในปา  น าพาชาวบานปลูกตนไมในโอกาสส าคัญตางๆ  
หรือการประชุมคณะสงฆเพือ่ใหชาวบานได บุญและเหน็การอนุรกัษปา ท าใหชาวบานมีจิตใจโนมเอียง
ไปในทางอนุรักษปาไดมากขึ้น การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องส าคัญซึ่งจะส าเร็จลงไดตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกฝาย การที่จะไดรับความรวมมือจากทุกฝายจะเกิดไดดวยวิธีการให
การศึกษาและความรู ตลอดจนสรางเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนทุก
คนใหมีความรักความหวงแหน เห็นความส าคัญและความจ าเปนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นการสรางจติส านึกของชาวบานท าใหเห็นความส าคัญของตนเองที่มตีอปาเขา เปนสิ่งส าคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวบาน ทานจึงชักชวนชาวบานใหมีสวนรวมดวยการจัด กิจกรรมตาง ๆ 
ข้ึนเพื่อสรางความคุนเคยระหวางชาวบานกับ    ปาเขา ชาวบานจะเกิดความรูสึกในทางเกื้อกูลตอกัน
มากขึ้นเพราะการมีสวนรวมนี้ ชาวบานจึงมีความเคารพและเห็นความส าคัญของตนเองและอยากมี  
สวนรวมในการอนุรักษปาเขามากข้ึน 

 ๔.๔ บทบาทด้านความเป็นผู้น าการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
 บทบาทด้านความเป็นผู้น าการอนุรักษ์ระบบนิเวศนั้น พระสงฆ์ไดมีบทบาทในดานการเมือง
การปกครองตอชาวบาน ดวยอาศัยต าแหนงหนาที่ความเปนผูน าทางศาสนา และชาวบานจึงใหการ
ยอมรับนับถือทานไดให ความชวยเหลือชาวบานดวยการบ าบัดทุกขบ ารุงสุขของชาวบาน โดยการ
ปฏิบัติตามหลักธรรม มีการอนุเคราะห สงเคราะหชาวบานดวยสิ่งที่ชาวบานขาดแคลนและมีความจ า
เปนตอชีวิต รวมทั้งการใหค าแนะน าอันเปนประโยชนตอการด าเนินชีวิตของชาวบาน จัดท ากิจกรรม
อันเปนประโยชน ตอชาวบาน และยังสามารถใชบารมีสวนตัว รวบรวมก าลังชาวบานเขามา  ชวย
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งานสวนรวมเพื่อประโยชนสุขของบาน ซึ่งเปนการบริหารจัดการกับชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 
นอกจากนี้ทาน บริหารจัดการตนเองใหมีความพรอมในอันจะท าหนาที่เพื่อคนอื่นดวยการก าจัด
ความตองการ สวนตัวใหนอยลง รวมทั้งการจัดการหนาที่บริหารหนาที่การงานของตนใหสามารถ
ตอบสนองงาน ของสวนรวมไดอยางเต็มที่ สิ่งเหลานี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความเปนนักบริหาร
จัดการเพื่อประโยชนสุขของชาวบานเทาที่อ านาจหนาที่ของทานจะเอื้ออ านวยให  
 เนื่องจากศักยภาพในการท างานของพระสงฆที่แตกตางจากผูน าที่เปนฆราวาส โดยเฉพาะ
การท าเพื่อชาวบาน พระสงฆจะท าไดดีกวาผูน าอื่น ๆ ในหมูบานแมแต เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้เพราะ
ความแตกตางดานคุณลักษณะของผูน า ผูน าฆราวาสเปนผูน าไดโดยมี ความทะเยอทะยานอยากเปนที่
ตั้ง แมไดเปนผูน าสมอยากแลว คนเหลานี้จะปลอยใหความอยากมี อ านาจเหนือตนในการปฏิบัติ 
หนาที่ หนาที่ใดตรงกับความตองการของตน ก็จะใหการสนับสนุน ถา หนาที่ใดขัดกับความตองการ
ของตน ก็จะไมน าพาอันเปนที่มาของการทุจริตคอรัปช่ันในการ ปฏิบัติหนาที่ การกระท าหนาที่ของ
พวกฆราวาสจึงไมมีที่สิ้นสุดเพราะเอาความอยากเปนที่ตั้ง ส าหรับพระสงฆการไดมาซึ่งสถานภาพ
ความเปน ผนู ายอมไดมาจากความละวางเปนเบื้องตน อยูได ดวยความปลอยวางหลายอยางในชีวิต 
และอาศัยหลักธรรมมาสรางความสมดุลใหกับตนเองและ สังคม ดังนั้น พระสงฆจักตองเปนผูมักนอย 
เพื่อจะไดสนองความตองการของคนไดนอยลงจะไดมี เวลาไปใสใจกับสิ่งรอบขาง และพรอมที่จะลง
มือแกไข   ปญหา ทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะชีวิตของพระสงฆที่ตองเปนผูเบาบางดวยการ
สนองตอบความตองการสวนตัว      ซึ่งเปนแบบอยางใหกับผูน าอื่น พระสงฆที่ชาวบานเห็นอยูทุก
วันน้ีเปนพระสงฆโดยสมมุติหรือเรียกวาสมมุติสงฆ เพราะวายังมีกิเลสอยูยังตัดขาดไมไดไมเหมือนกับ
พระอริยสงฆซึ่งเปนผูหลุดพนแลว แตก็พยายามปฏิบัติดีแมจะยังมีกิเลสเหมือนชาวบาน แตก็พยายาม
ละไมเอา  ไมยึดติดเหมือนชาวบาน  ท าชีวิตไมใหมีความยุงยากเหมือน    ชาวบานพระตองมีชีวิตเพื่อ
พระศาสนา ถือวา ไดสงเคราะหชาวบานอยางนอยก็ท าตัวใหเขาเลี้ยงงายเปนแบบอยาง 

 ๔.๕ บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
 บทบาทดานการประชาสมัพันธในแนวทางของการอนุรกัษระบบนิเวศน์น้ัน มีวิธีการที่อนุรักษ
อยูหลายวิธี  การจะเลือกปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งๆ นั้นยอมข้ึนอยูกับการพิจารณาวาอยางไร จะ
เหมาะสม  และไดประโยชนมากกวา หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น
บทบาทในการใหความรูแกชาวบาน ในการสรางความรูความเขาใจใหกับชาวบานเพราะทานเช่ือวา 
ความไมเขาใจตอปาความรูเทาไมถึงการณ และไมรูวาผลกระทบที่จะตามมาหลังจากปาไมหมดสภาพ
ไปแลวจะมีสภาพเปนอยางไร เพื่อสราง ความรูใหกับชาวบาน  ทานจึงเปนสื่อบุคคลน าความรู  
ขาวสาร เกี่ยวกับปาไม ตลอดจนถึงความรูเกี่ยวกับการรักษา ปาไมมาถายทอดใหชาวบานไดรับรูกัน 
ชาวบานใหความเคารพศรัทธา พระสงฆ์จึงอยู ในทองถ่ินแหงนี้ดวยความผูกพันมาตลอด อยูกับ   
ชาวบานไมไดไปที่อื่นเลย และไดน าพาชาวบานพัฒนาวัดพัฒนาหมูบาน  ในดานสังคมและวัฒนธรรม
ของหมูบาน ไดมีมุมมอง เกี่ยวกับความ    เปนอยขูองชาวบานและสภาพปญหาที่เกิดข้ึนกับชาวบาน 
ผานทัศนคติของความเปนนักบวชในพระพุทธศาสนาวา ปญหาทางสังคมของชาวบาน คือ ชาวบาน
ขาดศีลธรรม คุณธรรม อันเปนตนเหตุของความประพฤติอันไมเหมาะสม และมีปญหาทางสังคมอื่น ๆ 
ตามมา เชน การเลน การพนัน ติดสิ่งเสพติด เกียจคราน ทะเลาวิวาท และคุกคามทรัพยสมบัติของผู
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อื่น เปนตน สิ่งเหลาน้ี เปนที่ขัดของคาใจของชาว บานในหมูบานเดียวกันโดยไดกลาวถึงปญหาของหมู
บานไวตอนหนึ่งวา เรื่องไมดี เรื่องเสียหายของหมูบาน มีทุกหมูบาน อยูที่วาหมูบานไหนจะมีมาก
หรือนอย เทาไหร ถาคนในหมูบานท าไมดีก็ขายหนาหมูบาน คนบานอื่นรูเขาก็เอาไปพูดวา คนบาน 
เราไมดีท าใหบานเราเปนบานที่ไมดีในสายตาคนบานอื่น ชาวบานอาจจะเคยไดยินเรื่องราว  ขาวสาร 
เกี่ยวกับความส าคัญของปาไมที่มีตอมนุษย และผลกระทบของการตัดไมท าลายปาไม แตชาวบานไม
ไดใหความส าคัญกับขาวสารที่ตนเองไดรับรูนั้น เพราะขอมูลขาวสารเหลานั้น ไมสามารถดึงดูดความ
สนใจจากชาวบานไดโดยเฉพาะอุปสรรคอันเกิดจากตัวสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ  
เปนตน ชาวบานอาจจะรูจักสื่อเหลานี้ในฐานะใหความบันเทิงทางอารมณ สาระของขาวสารจาก
หนังสือเหลาน้ีจึงถูกมองขามจากชาวบาน และที่ส าคัญชาวบานมักคิดวา เรื่องที่มากับสื่อเหลานี้ยัง 
เปนเรื่องไกลตัวแมแตเรื่องปญหาปาไม้ 

 ๔.๖ บทบาทด้านการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
 บทบาทด้านการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ระบบนิเวศนั้น ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระสงฆ
ในยุคปจจุบันควรใหความส าคัญ คือ ดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และปาไม ภูเขา ล าธาร ซึ่ง 
เปนทรัพยากรหลัก เปนสมบัติอันล้ําคาของชาติ ใหคงสภาพที่สมบูรณที่สุดอันเป็นการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศ ในสมัยยุคโลกาภิวัตนนี้จะเห็นไดวา ความส าคัญของพระสงฆที่มีตอชุมชนและชาวบาน นั้น
นอกเหนือจากการไดรับความเคารพศรัทธาจากชาวบานในฐานะนักบวชในพระพุทธศาสนา พระสงฆ
ยังจึงมีบทบาทความส าคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน การกระท า หรือพฤติกรรมของพระ
สงฆยอมสงผลตอความเปนอยขูองชาวบานไมมากกน็อยโดยเฉพาะ อยางยิ่งในดานจิตใจ พระสงฆยังมี
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาเปนแนวทางในการก าหนดบทบาท  และหนาที่ในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๕๑ ไดก าหนดใหพระภิกษุผูเปนเจาส านักท าการอนุรักษสงเสริมสภาพแวด 
ลอมภายในวัดใหมีความ  รมรื่น และพระสงฆในพระพุทธศาสนานอกจากจะมีบทบาททั้ง ๖ ดาน คือ 
ดานการศึกษา การศึกษาสงเคราะห ดานการ ปกครอง ดานการเผยแผ ดานการสาธารณสงเคราะห
และดานการบูรณะเสนาสนะ  

ดังนั้น พระสงฆตองประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอชาวบาน พระสงฆจึงมี
หนาที่ในการสรางคุณประโยชนใหกับชาวบานมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม จนกลายเปนสวน
หนึ่งของสังคม และเปนสวนหนึง่ที่มีสถานภาพทางสังคมเหนือคนทั่วไป จึงท าใหพฤติกรรมหรือการ
กระท าของพระสงฆสงผลตอชาวบานเสมอ 
 
๕) สรุปผล  
 หลักพุทธธรรมกลาวไดวา เปนความจ าเปนส าหรับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เพราะถา 
พุทธศาสนิกชนขาดหลักพุทธธรรมแลว ความหละหลวมในสามัญส านึกก็จะเกิดข้ึน ในดานการอนุรักษ
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติก็เชนเดียวกัน บางทานส าเหนียกเพียงวา ปาไมก็คือปาไมเทานั้น ไมไดมี
ความส าคัญอะไรมากมาย แตถาคิดในแงของการอยูรวมกันแลว ก็กลาวไดอยางเหมาะสมวา มนุษยถา
ขาดเสียซึ่งปาไม หรือธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแลว หายนะจะเกิดข้ึน มนุษยจะอยูยาก ดังนั้น 
เพื่อความอยูรอดของสังคมมนุษยและหรือสภาพความเปนอยทูี่เหมาะสม มนุษยจึงควรใหความส าคัญ
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ความเป็นบ้า (อุมฺมตตฺก) : ความหมายและการละ ในคัมภีรพ์ุทธศาสนาเถรวาท  
MADNESS  (UMMATTAKA) : MEANING  AND  ABANDONMENT  

IN  THE  THERAVĀDA  BUDDHIST  SCRIPTURES 

พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย (สมบูรณ์) 

บทคัดยอ่ 

 การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท คือ การละโดยการปหานหรือ
การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) มีเหตุมาจากกิเลส (อวิชชา ตัณหา อุปาทาน) ในขณะที่วิปัสสนาภาวนา
ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เป็นวิธีการปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญาจนรู้ชัดรูป - 
นามตามความเป็นจริง เห็นความเป็นไตรลักษณ์ 
 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นการปฏิบัติเพื่อท าให้จิตบริสุทธ์ิหมดจด 
พ้นจากทุกข์ เป็นพระอริยบุคคล ในพระพุทธศาสนามีพระอริยบคุคล ๔ ประเภท คือ พระโสดาบัน ละ
สังโยชน์ได้ ๓ อย่าง มี สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พระสกทาคามี กระท ากิเลสที่เหลือ
โลภะและโทสะให้เบาบางลง แต่ไม่มีอ านาจปหานความเปน็บ้า (อุมฺมตฺตก) พระอนาคามีเป็นบุคคลผู้ได้ 
ปหานกามราคะ พยาปาทะ และพระอรหันต์ สามารถปหานความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ที่ยังเหลืออยู่ใน
ขันธสันดานอีก ๗ ประการ มีอวิชชา เป็นต้น ได้อย่างเด็ดขาด และเข้าถึงนิพพานสภาวะจิตก็สงบจาก
ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) และสังขารธรรมทั้งปวง 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา, การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

Abstract 
 The abandonment of Madness (Ummattaka) in the Theravada Buddhist 
Scripture means the eradication or the abandonment of madness (Ummattaka) which 
was caused by defilements i.e. Avijjā (ignorance), Taṇhā (greed), and Upādāna (the 
attachment). While the Insight Meditation Practice in the Theravāda Buddhist 
Scripture is the method of mind training till the attaining of wisdom by awaring the 
nature characteristics of physical and mental phenomena which is impermanent, 
suffering, non self as they are. 
 The Insight Meditation Practice for Madness Abandonment (Ummattaka) in 
the Theravāda Bhuddist Scripture is the method of mind training, to purify the mind, 
and to enable the liberation from suffering, and to become the Buddhist Noble 

                                                   
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จ.กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัย
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disciples. They are four types of person namely, 1) Sotāpatti-phala (Stream Enterer) who 
can eradicate the first three fetters consisting of self- illusion, Self doubt about Triple 
Gem, and clinging to rites and ceremonies in the belief that they can lead to liberation, 
2) Sakadāgāmi-phala (Once-returning) it does not eradicate any fetters, however this citta 
attenuates the grosser forms of sensual desire and ill will, 3) Anāgāmi-phala (Non-
returning) cutting off the fetters of sensual desire and ill will, 4) Arahatta-phala (Worthy 
One) who can definitely eradicate all the balance fetters such as Avijjā etc. and attaining 
Nibbāna which is the serenity from the any madness (Ummattaka) and all conditioned 
things. 
Keywords: Insight meditation practice, madness abandonment in Theravāda Buddhist 
scripture. 

๑. บทน า 
 พุทธศาสนาเถรวาทมีหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธอง ค์ ดังที่ปรากฏในโอวาท 
ปาฏิโมกข์ว่า การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว๑ ซึ่งพระพุทธ
องค์ทรงได้วางหลักค าสั่งสอนให้พุทธบริษัท ได้ประพฤติปฏิบัติตามค าสอนต่าง ๆ ของพระพุทธองค์ 
การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาก็เป็นหลักธรรมหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน แต่บุคคลผู้ไม่เคยปฏิบัติมา
ก่อน บางท่านมีความกังวลกันว่าการปฏิบัติมากเกินไปแล้วจะท าให้เป็นบ้าหรือเป็นโรคประสาทไปได้ 
และในการด าเนินชีวิตที่ได้รับอันตรายจากภายนอก เช่น ทานอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับ สุขภาพเสื่อม 
เพราะด่ืมสุรา เสพสิ่งมึนเมายาเสพติด ยิ่งเกิดความเป็นบ้ามากข้ึนยิ่งไปกว่านั้น เมื่ออวัยวะไม่ท างาน
ปกติบุคคลนั้นก็เดือดร้อน กาย วาจา ใจ ของเขาจะมีแต่ความทุกข์ ชีวิตจะมีแต่เสียใจเศร้าโศกและ
สูญเสีย๒  ขาดความสติควบคุมจิตใจ ท าให้ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ความหลงใหลหรือความมัวเมา 
จากทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ เป็นช่องทางของตัณหา ถ้าขาดสติควบคุมก็
ท าให้มีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาล ไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏ๓ ต่อไปได ้
 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นการพัฒนาปัญญาให้เพิ่มข้ึน ไม่ท าให้เป็นบ้าหรือเป็น
โรคประสาทได้ ที่เป็นเช่นน้ัน เพราะการปฏิบัติที่เกิดความเห็นผิด คลาดเคลื่อนจากหลักค าสอนหรือ
เรียกว่า การปฏิบัติแบบที่คิดเอาเอง ขาดผู้แนะน า ขาดความรู้ด้านต ารา ความเห็นผิดคลาดเคลื่อนก็
เกิดข้ึนมาได้ ซึ่งเป็นอุปสรรค ขัดขวางปิดบังการรับรู้ต่ออารมณ์ทั้ง ๖ คือ อารมณ์ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จนเกิดความวิปลาส๔ เป็นความเห็นที่ผิด ของผู้ที่ปล่อยใจให้กระท า
สิ่งใด ด้วยความอิสระเสรีตามอ านาจของอุปกิเลสจนท าให้เกิดความหลงใหลหรือความมัวเมาในสิ่งนั้น 
เกิดความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ไป ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) เรามักเข้าใจว่า คือ อาการของคนที่เสียสติ 
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วิกลจริตหรือคนที่เป็นโรคประสาทอย่างรุนแรง จนไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตนได้ ในการ
วิจัยครั้งนี้หมายถึงอุปกิเลสเป็นสิ่งที่ท าให้คนที่มีความเครียดและมีจิตฟุ้งซ่านเข้าก็มีลักษณะความเป็น
บ้าด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุน าค าว่า บ้า มาใช้ในการเผยแผ่ธรรมะโดยท่านกล่าวว่า “เรายืมค าว่า บ้า 
ของภาษาโลก ๆ มาใช้เพื่อให้มันมีความหมายกระชับชนิดที่ชาวบ้านเข้าใจได้ทันทีเป็นภาษากลาง ๆ 
คือ ไม่ดีไม่ช่ัว เพราะความเป็นบ้าดีก็มี บ้าทางช่ัวก็มี”๕ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ขบวนการ
เหล่าน้ีท าให้เกิดความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) 

๒. ความหมายความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) 
 ในคัมภีร์อรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ ได้กล่าวไว้ว่า คนที่ได้สัญญาว่าเป็ นบ้ามี ๘ 
จ าพวก๖ ดังนี้  
 ๑) กามุมฺมตฺตโก บ้าเพราะกามารมณ์ เช่น การติดแน่นรักใคร่พอใจอยู่ในรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ จนเกินไป การละความเป็นบ้า ประเภทนี้ย่อมท าอะไรตามใจโดยไม่ยั้งคิด 
มีการข่มขืนช าเรา พรากผู้หญิง เจ้าชู้ ท าลามกอนาจาร และฆ่ากันตาย การบ้าอ านาจ บ้ายศศักดิ์ บ้า
ต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในจ าพวกนี้ด้วย 
 ๒) โกธุมฺมตฺตโก บ้าเพราะโกรธ คือ พวกโทสจริต มีความขุ่นเคืองใจ มุ่งร้าย อาฆาตจอง
เวร และมีความโหดเหี้ยม สามารถท าลายหรือฆ่าบิดามารดาของตนเองได้ 
 ๓) ทิฏฺฐุมฺมตฺตโก บ้าเพราะทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ยึดเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่  
คนอื่นมีความเห็นถูกอย่างไรไม่ยอมรับ เรามักจะพูดว่าเป็นคนมีทิฏฐิมานะ บ้าจ าพวกนี้สามารถจะ
ท าลายหมู่คณะและประเทศชาติได้ 
 ๔) โมหุมฺมตฺตโก บ้าเพราะอวิชชา คือ ความหลงใหลโง่เขลา เช่ือง่าย ไม่มีเหตุผล จิต
ฟุ้งซ่าน เห็นช่ัวเป็นดี เห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักรเปน็ดอกบัว เป็นคนเลอะเลือนและโลเลขาดสติปัญญา
และรับผิดชอบ 
 ๕. ยกฺขุมฺมตฺตโก บ้าเพราะผีสิง ความเป็นบ้าประเภทนี้ย่อมตกอยู่ในอ านาจภูตผีปีศาจ 
พูดจาเลอะเลือน ตามแต่สิ่งลึกลับจะดลบันดาลใจ บ้าจ าพวกนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อ คนอื่นเป็นบ้า
ประเภทน่าสงสาร 
 ๖) ปิตฺตุมฺมตฺตโก บ้าเพราะดีเดือด คือ ดีหรือดีก าเริบ ถ้าน้ าดีก าเริบผิดปกติจะท าให้จิต
ฟุ้งซ่าน พูดจาไม่เป็นภาษาคน น้ าดีภายในตัวคนมีส่วนท าให้เป็นบ้าได้ ดังที่เรามักพูดว่า บ้าดีเดือด คือ 
บ้าเพราะน้ าดีก าเริบนั่นเอง 
 ๗) สุรุมฺมตฺตโก บ้าเพราะสุรายาเสพติดให้โทษ การละความเป็นบ้า ประเภทนี้ย่อมตกอยู่
ในอ านาจของความเมา ไม่สามารถควบคุมสติสัมปชัญญะของตนเอง เช่น พวกดื่มน้ าเหล้าเมาสุราและ
ยาเสพติดให้โทษประการต่าง ๆ ท าให้เกิดอุบัติเหตุและประทุษร้ายผู้อื่นได้ 

                                                   
๕ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมทัศน์ของพระพุทธทาส: เห็นสัจจะ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๔๓. 
๖ ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (ไทย) ๕๙/๓/๕/๓๗-๓๘. 



๓๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ๘) พฺยสมุมฺมตฺตโก บ้าเพราะประสบเหตุ การละความเป็นบ้า ประเภทนี้ย่อมตกอยู่ใน
อ านาจของความเสียใจ มีอาการเศร้าโศก บ่นเพ้อ ซบเซา ทอดอาลัยตายอยากในชีวิต สิ้นหวัง 
สามารถจะฆ่าตัวตายได้๗  

 การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) เป็นเรื่องของปัญญาญาณที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนาหากไม่เกิดปัญญาญาณ จะไม่มีทางละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ได้ การมีศรัทธาที่มากเกินโดย
ขาดปัญญา หรือ มีความเพียรอย่างเดียวแต่ขาดสมาธิ เป็นเรื่องอยากที่จะละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) 
ได้ การที่จะละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ได้ถูกต้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องรู้จักตัวความเป็นบ้า (อุมฺ
มตฺตก) เปรียบเหมือน การรบ ก็ต้องรู้จักข้าศึกศัตรู จึงจะสามารถชนะการรบได้ แต่การรู้จักความเป็น
บ้า (อุมฺมตฺตก) ต่างกับ การรู้จักข้าศึกศัตรู เพราะการรู้จักความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) คือ รู้จักตัวจริงของ
ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) คือ ลักษณะที่ก าลังปรากฏของความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ที่มีลักษณะให้รู้ โดย
ไม่ใช่พยายามไปละ แต่เข้าใจลักษณะของความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา เพราะขณะที่
รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมในขณะนั้น มีแต่ตัวธรรมที่ปรากฎ จึงละความยึดถือว่ามีสัตว์ บุคคล 
ตัวตน ในขณะนั้น จึงเป็นการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) รู้จักความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ด้วยปัญญา 
โดยการก าหนดสติอยู่กับฐานทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตาม
หลักสติปัฏฐาน ๔๘ ผู้ปฏิบัติต้องก าหนดตามรู้ตามเห็นรูปนาม ตามความเป็นจริงไตรลักษณ์ ย่อม
ปรากฏเกิดแก่บุคคลผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา จิตย่อมเข้าถึง อริยสัจ ๔ อย่างแท้จริง  

 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนา  
เถรวาท” ผู้ที่จะปฏิบัติจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีศีล ๕ เป็นต้น โดยหลักเพื่อการละความเป็นบ้า ๘ 
จ าพวก ออกไปและพัฒนาสติให้เกิดเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ความเป็นบ้าใหม่เกิดข้ึนมา ด้วยอบรมบ่ม
อินทรีย์ของ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาให้แก่กล้า มีพัฒนาการให้เจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป ละความเป็นบ้า (อุมฺ
มตฺตก) ให้ได้ผล มีประสิทธิภาพจนความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) หมดสิ้นไปถึงที่สุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาทให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๓. การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท  
 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท พบว่า มี ๒ วิธี คือ สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ในแต่
ละวิธี ก็สามารถละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวก ได้แตกต่างกันไปโดยได้แสดงการละความเป็น
บ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวกไว้เป็น ๕ ระดับ คือ (๑) ตทังคปหาน หมายถึง การประหารความเป็นบ้า 
(อุมฺมตฺตก) ช่ัวคราว (๒) วิกขัมภนปหาน หมายถึง การประหารความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ด้วย การข่ม
ไว้ (๓) สมุจเฉทปหาน หมายถึง การประหารความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ได้เด็ดขาด (๔) ปฏิปัสสัมภนป
หาน หมายถึง การประหารความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) โดยความสงบ (๕) นิสสรณปหาน หมายถึง การ

                                                   
๗ พระเทพวรมุนี (เสน ปญฺ าวชิโร), บทความ: เทศนาธรรมพิเศษ คนบ้า ๘ จ าพวก: หนังสือพิมพ์ดี

(อินเทอเนต) เล่มที่ ๓๗ ปีที่ ๑๐ [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http: //www. newworldbelieve. net/index. php ? 
lay = show&ac = article&Id =๓๗๙๑๘๐, [๖ ม.ค. ๒๕๕๙]. 

๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑.  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๓๓ 

 

 

ประหารความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ด้วยการสลัดออกไป จากการศึกษาหลักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีหลักการเพื่อละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวก ที่ท าให้สัตว์ทั้งหลาย
เศร้าหมอง หลักการดังกล่าวนี้ คือ หลักวิปัสสนาภาวนา พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุยินดีในปหานะ มี
ภาวนาเป็นที่ยินดี ยินดีในภาวนา ยินดีในภาวนานั้นภิกษุใดขยัน ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติ
มั่นคงในปหานะและภาวนานั้น ภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ ที่รู้กันว่าล้ าเลิศเป็นของเก่า”๙  

โดยสรุป ความหมายและวิธีการของการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) โดยหลักเพื่อการละ
ความเป็นบ้า ๘ จ าพวก ออกไปและพัฒนาสติให้เกดิเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ความเป็นบา้ใหม่เกิดข้ึนมา 
ด้วยอบรมบ่มอินทรีย์ของ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาให้แก่กล้า มีพัฒนาการให้เจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป ละ
ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ให้ได้ผล มีประสิทธิภาพจนความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) หมดสิ้นไปถึงที่สุด ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺต ก) ใน
คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา หมายถึง การปฏิบัติให้เห็นแจ้งจนเห็นขันธ์ ๕ (รูปกับนาม) ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ (ทนอยู่
ไม่ได้) เป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน) การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจึงต้องมีขันธ์ ๕ (รูป - นาม) เป็นอารมณ์
การปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ ก็มีขันธ์ ๕ (รูป - นาม) เป็นอารมณ์ เป็นไปเพื่อความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์ 
เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน๑๐ และการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาโดยมีพุทธด ารัสตรัสรับรอง
ปรากฏในอากังเขยยสูตรว่า “ภิกษุใดต้องบรรลุอรหัตผล พึงท าศีลให้บริบูรณ์หมั่นประกอบธรรม
เครื่องสงบใจภายในตน ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนาภาวนาเถิด”๑๑  

๔. การละด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก)  
การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ก็คือ แนวทางหรือหนทาง

ส าหรับยึดถือและปฏิบัติเพื่อฝกึฝนจิตใจของตนที่ถูกครอบง าจากความเปน็บ้า (อุมฺมตฺตก) ทั้งหลาย ให้
สภาพจิตมีคุณภาพที่สูงข้ึน ๆ จนสามารถท าลายหรือการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ดังกล่าวให้ออก
จากจิตใจได้ ผู้ศึกษาจึงได้ต้ังประเด็นปัญหาไว้เพียง ๓ หัวข้อ ได้แก่  

๑) หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพ่ือการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธ
ศาสนาเถรวาท 

หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาต้องท าความเข้าใจในหลักการวางจิตใจให้เป็นกลาง หรือ
เรียกว่าการตัดปลิโพธ ค าว่า ปลิโพธแปลว่า เครื่องกังวล๑๒ เครื่องผูกพัน หรือหน่วงเหนี่ยว ซึ่งเป็นเหตุ

                                                   
๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๐/๒๘๓.  
๑๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑.  
๑๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๙/๖๑-๖๒.  
๑๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๖/๑๐๑.  



๓๓๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ให้ห่วงกังวล๑๓ การตัดปลิโพธ ได้แก่การตัดสิ่งรบกวนอันก่อให้เกิดความกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรม แสวงหากัลยาณมิตร เมื่อได้กัลยาณมิตรแล้ว พร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ แล้วก็มอบตัวเป็นศิษย์ของท่าน เมื่อได้มอบตัวเป็นศิษย์แล้ว ต้องเรียน
กรรมฐานที่ถูกต้องกับจริตของตนด้วย กล่าว คือ ต้องได้กรรมฐานที่ถูกต้อง นอกจากได้กรรมฐานที่ถูก
จริตแล้ว จะต้องมีความสะดวกสบายเป็นองค์ประกอบด้วย คือ ต้องมีความเป็นสัปปายะการปฏิบัติสติ
ระลึกรู้สภาวธรรมปัจจุบันอยู่ ย่อมหยั่งเห็นว่ามีเพียงสภาวธรรมโดยปราศจากรูปร่างสัณฐาน จิตของ
เขาย่อมหมดจดจากความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) คือ ความโลภที่ชอบใจ ความโกรธที่ไม่ชอบใจ หรือความ
หลงที่ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้ช่ัวขณะด้วยวิปัสสนาญาณช่ือว่า ตทังคประหาน เมื่อวิปัสสนา
ญาณของเขาแก่กล้าจากการปฏิบัติสติที่เปรียบได้กับการสั่งสมหน่วยกิตทีละน้อย ย่อมสามารถละ
ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ได้โดยเด็ดขาดช่ือว่า สมุจเฉทปหาน การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) 
ดังกล่าวท าให้เขาเป็นผู้บริสุทธ์ิจากความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) อย่างแท้จริง๑๔ การปฏิบัติธรรมจะได้ผลดี
หรือไม่ขึ้นกับอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้เป็นอาจารย์เป็นส่วนส าคัญ คือ องค์แห่งความ
เพียรของผู้ปฏิบัติ ๕ ประการ ที่ควรรู้ ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณสาก์ ระบุถึง ปธานิยังคะ 
ว่า  

ดูก่อนราชกุมาร องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ เหล่าน้ัน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน องค์ภิกษุผู้มี
ความเพียร ๕ เป็นไฉน (๑) ดูก่อนราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เธอพระ
ปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุน้ี ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระ
อรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็น
สารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิก
บานแล้ว เป็นผู้จ าแนกพระธรรม (๒) เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟ
ธาตุส าหรับย่อยอาหารสม่ าเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นปานกลางควรแก่ความเพียร (๓) 
เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เปิดเผยตนตามความเป็นจริง ในพระศาสดาหรือ ในเพื่อน
พรหมจรรย์ผู้เป็นวิญญูทั้งหลาย (๔) เธอเป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยัง
กุศลธรรมให้เข้าถึงพร้อม เป็นผู้มีก าลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลาย (๕) เธอเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดและดับเป็นอริยะ 
สามารถช าแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ๑๕   

๒) องค์ประกอบในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
องค์ประกอบหรือหัวใจส าคัญที่ขาดไม่ได้ เป็นเครื่องปูทางไปสู่ความส าเร็จแห่งการปฏิบัติ 

คือ อาตาปี สัมปชาโน สติมา ซึ่งเป็น บาทฐานของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา มีความประพฤติ
เพียบพร้อมด้วยกุศลกรรมบถ ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นทางกาย ทางวาจา และทางใจ มีความส ารวมระวังใน

                                                   
๑๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๙, (กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๓), หน้า ๘๔๙. 
๑๔ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตร, แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑. 
๑๕ ม.ม.อ. (ไทย) ๒๑/๒/๒/๑๓๐.  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๓๕ 

 

 

ศีลทั้งปวง แล้วใช้สติพิจารณาหรือก าหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นอารมณ์ คือ ก าหนดรูปนามเป็นอารมณ์ ตาม
ความเป็นจริงในขณะปัจจุบันน้ัน ๆ มีส่วนประกอบส าคัญอยู่ ๕ ส่วนเรียกว่า เบญจขันธ์ หรือขันธ์ ๕ 
คือ (๑) รูปขันธ์ กองรูป (๒) เวทนาขันธ์ กองเวทนา (๓) สัญญาขันธ์ กองสัญญา (๔) สังขารขันธ์กอง
สังขาร (๕) วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ทั้ง ๕ ส่วนน้ีรวมเรียกว่า กายกับใจ หรือ รูปกับนาม โดยที่จิต
เป็นทั้งผู้ดูและผู้เล่นละคร อีกนัยหนึ่ง หากจะเปรียบเทียบการเล่นหุ่นกระบอก จิตก็จะเป็นผู้ชักหุ่นให้
ท าท่าทางต่าง ๆ ตามบทที่จิตจะให้เป็น ซึ่งตัวหุ่นกระบอกเอง หากจิตไม่เป็นผู้ชักแล้ว ก็ไม่สามารถจะ
ออกท่าทางต่าง ๆ ได้ เพราะขาดผู้ชักนั่นเอง ลักษณะตามธรรมชาติของจิตมีอาการดิ้นรน ซัดส่ายด้วย
การคิดนึกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้จิตมีฐานที่จับ จึงหางานใหจ้ติท า โดยเข้าไปก าหนดดูรู้ตามอาการต่าง ๆ มี 
เดิน ยืน นั่ง นอน เป็นต้น เมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืน เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดิน เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าน่ัง หรือเมื่อนอนก็รู้
ชัดว่านอน๑๖  

๓) วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพ่ือการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ตามแนวสติ 
ปัฏฐาน ๔  

วิธีการการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ด้วยการใช้สติ
พิจารณาหรือก าหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นอารมณ์ คือ ก าหนดรูปนามเป็นอารมณ์ ตามความเป็นจริงในขณะ
ปัจจุบันน้ัน ๆ มีส่วนประกอบส าคัญอยู่ ๕ ส่วนเรียกว่า เบญจขันธ์ หรือขันธ์ ๕ คือ (๑) รูปขันธ์ กอง
รูป (๒) เวทนาขันธ์ กองเวทนา (๓) สัญญาขันธ์ กองสัญญา (๔) สังขารขันธ์กองสังขาร (๕) วิญญาณ
ขันธ์ กองวิญญาณ ทั้ง ๕ ส่วนน้ีรวมเรียกว่า กายกับใจ หรือ รูปกับนาม โดยที่จิตเป็นทั้งผู้ดูและผู้เล่น
ละคร อีกนัยหนึ่ง หากจะเปรียบเทียบการเล่นหุ่นกระบอก จิตก็จะเป็นผู้ชักหุ่นให้ท าท่าทางต่าง ๆ 
ตามบทที่จิตจะให้เป็น ซึ่งตัวหุ่นกระบอกเอง หากจิตไม่เป็นผู้ชักหุ่นแล้วก็ไม่สามารถจะออกท่าทาง 
ต่าง ๆ ได้ เพราะขาดผู้ชักหุ่นน่ันเอง จากกระบวนการของวิปัสสนาภาวนา คือ การตามรู้ทางอายตนะ
ทั้งความคิดที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะของความงาม ความสุข ความเที่ยง และความมีตัวตน การ
เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องก าหนดรูปนามเป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งสามารถท าลายความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวกและเกิดปัญญาที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริงทางพุทธศาสนานี้ เมื่ออธิบายตามทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้ จะเห็นว่ามีความยึดมั่นในความ
งาม ความสุข ความเที่ยงและความมีตัวตน เป็นลักษณะของความคิดหรือการก าหนดรู้ที่บิดเบือนไป
จากสภาพความเป็นจริง 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ มีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง คือ การละ
ความคิดที่ท าให้ก่อเกิดความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ทั้งหลายนี้ให้หมดสิ้นไป เกิดปัญญาข้ึนมา มิได้เป็น
ปัญญาที่เกิดจากการคิด การพิจารณาหาเหตุผล แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการฝึกอบรมและการลงมือ
ปฏิบัติ ปัญญาประการหลังนี้จะก่อให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามและสรรพสิ่งทั้งหลายว่ามี
ความน่าเกลียด เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง และไม่มีตัวตน ปัญญาที่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปน็จรงิ อันจะท า

                                                   
๑๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔.  



๓๓๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ให้ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวก หมดสิ้นไปจากจิต ฉะนั้น การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นการ
ปฏิบัติที่สามารถตามก าหนดรู้สติ ระลึกรู้สภาวธรรมปัจจุบันอยู่ ย่อมหยั่งเห็นว่ามีเพียงสภาวธรรมโดย
ปราศจากรูปร่างสณัฐาน จิตของเขาย่อมหมดจดจากความเปน็บ้า (อุมฺมตฺตก) คือ ที่มาจากความโลภที่
ติดชอบใจ ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ที่มาจากความโกรธที่ไม่ชอบใจ หรือความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ที่มา
จากความหลงที่ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงได้ช่ัวขณะด้วยวิปัสสนาญาณช่ือว่า ตทังคประหาน เมื่อ
วิปัสสนาญาณของเขาแก่กล้าจากการปฏิบัติสติที่เปรียบได้กับการสั่ งสมหน่วยกิตทีละน้อย ย่อม
สามารถละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ได้โดยเด็ดขาดช่ือว่า สมุจเฉทปหาน การละความเป็นบ้า (อุมฺ
มตฺตก) ๘ จ าพวก ดังกล่าวท าให้เขาเป็นผู้บริสุทธ์ิจากความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) อย่างแท้จริง ใน
ทรรศนะของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาปัญญาในที่นี้ คือ วิปัสสนาญาณ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติหมดจาก
ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ทั้งหลาย ตลอดจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด 

๕. สรุป 
การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาวิจัย 

ความหมายและวิธีการของการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) จากศึกษา พบว่ามี ๒ วิธี คือ สมถภาวนา 
และวิปัสสนาภาวนา ในแต่ละวิธี ก็สามารถละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวก ได้แตกต่างกันไป 
โดยได้แสดงการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวกไว้เป็น ๕ ระดับ คือ (๑) ตทังคปหาน หมายถึง 
การประหารความเปน็บ้า (อุมฺมตฺตก) ช่ัวคราว (๒) วิกขัมภนปหาน หมายถึง การประหารความเปน็บา้ 
(อุมฺมตฺตก) ด้วย การข่มไว้ (๓) สมุจเฉทปหาน หมายถึง การประหารความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ได้
เด็ดขาด (๔) ปฏิปัสสัมภนปหาน หมายถึง การประหารความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) โดยความสงบ (๕) 
นิสสรณปหาน หมายถึง การประหารความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ด้วยการสลัดออกไป  

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาพบว่า วิปัสสนา
ภาวนา หมายถึง การปฏิบัติให้เห็นความเห็นแจ้ง เกิดจากการฝึกอบรมปัญญาจนรู้ชัดภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายตามความรู้แจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย มีรูป - นาม ขันธ์ ๕ ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ (ทนอยู่ไม่ได้) เป็นอนัตตา (ไม่ใช่ตัวตน) การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจึงต้องมีขันธ์ ๕ (รูป 
- นาม) เป็นอารมณ์ และการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน อัน
เป็นจุดหมายสูงสุด โดยการตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักวิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๖ ในญาณ ๑๖ เป็น
ล าดับญาณแต่ละข้ันแต่ละตอน ในการตรวจสอบสภาวธรรม ๑๖ ล าดับข้ันซึ่งมีวิสุทธิ ๗ เป็น
ส่วนประกอบในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นแนวทางหนึ่งที่พระวิปัสสนา
จารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมใช้เทียบเคียงตรวจสอบสภาวธรรม ให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาได้รู้ถึงระดับ
สภาวธรรมแห่งตนสู่ความปฏิบัติในธรรม เพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา ข้ามพ้นจากกองทุกข์ใน
สังสารวัฏ  

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถร
วาท สิ่งที่พึงกระท าก่อนการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้น เมื่ อผู้ปฏิบัติ
ศึกษาถึงหลักการและวิธีการมาแล้ว ก่อนจะลงมือปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องรู้บุพกิจ คือ กิจเบื้องต้นที่จะ
อ านวยประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติได้รับผลของการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ช่วย
สนับสนุนให้เกิดการบรรลุธรรมด้วย การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๓๗ 

 

 

ด้วยการใช้สติพิจารณาหรือก าหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสส
นาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นอารมณ์ คือ ก าหนดรูปนามเป็นอารมณ์ ตามความ
เป็นจริงในขณะปัจจบุันน้ัน ๆ  มีส่วนประกอบส าคัญอยู่ ๕ ส่วนเรียกว่า เบญจขันธ์ หรือขันธ์ ๕ คือ (๑) 
รูปขันธ์ กองรูป (๒) เวทนาขันธ์ กองเวทนา (๓) สัญญาขันธ์ กองสัญญา (๔) สังขารขันธ์กองสังขาร 
(๕) วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ทั้ง ๕ ส่วนน้ีรวมเรียกว่า กายกับใจ หรือ รูปกับนาม โดยที่จิตเป็นทั้งผู้
ดูและผู้เล่นละคร อีกนัยหนึ่ง หากจะเปรียบเทียบการเล่นหุ่นกระบอก จิตก็จะเป็นผู้ชักหุ่นให้ท า
ท่าทางต่าง ๆ ตามบทที่จิตจะให้เป็น ซึ่งตัวหุ่นกระบอกเอง หากจิตไม่เป็นผู้ชักหุ่นแล้วก็ไม่สามารถจะ
ออกท่าทางต่าง ๆ ได้ เพราะขาดผู้ชักหุ่นน่ันเอง จากกระบวนการของวิปัสสนาภาวนา คือ การตามรู้
ทางอายตนะทั้งความคิดที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะของความงาม ความสุข ความเที่ยง และความมี
ตัวตน การเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องก าหนดรูปนามเป็นอารมณ์อย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถท าลายความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวกและเกิดปัญญาที่จะเห็นสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจรงิทางพุทธศาสนานี้ เมื่ออธิบายตามทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้ จะเห็นว่ามีความยึด
มั่นในความงาม ความสุข ความเที่ยงและความมีตัวตน เป็นลักษณะของความคิดหรือการก าหนดรู้ที่
บิดเบือนไปจากสภาพความเป็นจริง  

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ มีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง คือ การละ
ความคิดที่ท าให้ก่อเกิดความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ทั้งหลายนี้ให้หมดสิ้นไป เกิดปัญญาข้ึนมา มิได้เป็น
ปัญญาที่เกิดจากการคิด การพิจารณาหาเหตุผล แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการฝึกอบรมและการลงมือ
ปฏิบัติ ปัญญาประการหลังนี้จะก่อให้เกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามและสรรพสิ่งทั้งหลายว่ามี
ความน่าเกลียด เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง และไม่มีตัวตน ปัญญาที่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปน็จรงิ อันจะท า
ให้ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ๘ จ าพวก หมดสิ้นไปจากจิต  

ฉะนั้น การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นการปฏิบัติที่สามารถตามก าหนดรู้สติ ระลึกรู้
สภาวธรรมปัจจุบันอยู่ ย่อมหยั่งเห็นว่ามีเพียงสภาวธรรมโดยปราศจากรูปร่างสัณฐาน จิตของเขาย่อม
หมดจดจากความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) คือ ที่มาจากความโลภที่ติดชอบใจ ความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ที่มา
จากความโกรธที่ไม่ชอบใจ หรือความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ที่มาจากความหลงที่ไม่รู้เท่าทันตามความ
เป็นจริงได้ช่ัวขณะด้วยวิปัสสนาภาวนาญาณช่ือว่า ตทังคประหาน เมื่อวิปัสสนาภาวนาญาณของเขา
แก่กล้าจากการปฏิบัติ สติที่เปรียบได้กับการสั่งสมหน่วยกิตทีละน้อย ย่อมสามารถละความเป็นบ้า 
(อุมฺมตฺตก) ได้โดยเด็ดขาดช่ือว่า สมุจเฉทปหาน การละความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) ทั้ง ๘ จ าพวก 
ดังกล่าวท าให้เขาเป็นผู้บริสุทธ์ิจากความเป็นบ้า (อุมฺมตฺตก) อย่างแท้จริง ในทรรศนะของการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนาปัญญาในที่นี้ คือ วิปัสสนาภาวนาญาณ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานได้ใน
ที่สุด 
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การพฒันาปญัญากับหลกัอตัถะเพือ่พัฒนาชีวิตสูค่วามผาสุก 
The Intellectual development With the benefit  

To develop a life of well-being. 
พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ, ดร. 

บทคัดยอ่ 

 การพัฒนาปัญญากับหลักอัตถะเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาให้สูงข้ึนจนสามารถตัดกิเลสได้เด็ดขาด 
การพัฒนาปัญญา หมายถึง การตกผลึกของอธิศีล อธิจิต ท าให้เกิดอธิปัญญา เสมือนหนึ่งลูกโซ่ที่
ต่อเนื่องกันมาจากศีล สมาธิ ปัญญา  
 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เป็นวิธีการที่ปฏิบัติให้เกิดปัญญา
หยั่งรู้ เห็นแจ้งในสัจธรรมทั้งปวง เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงตามกฎของไตรลักษณ์ 
 การพัฒนาปัญญากับหลักอัตถะเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกนี้ เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ตัดกิเลส ท าให้ได้ประโยชน์ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อความผาสุกในปัจจุบันที่เรียกว่า “ทิฎฐธัมมิกัตถะ” 
ช่วยในการพัฒนาปัญญาให้เกิดข้ึน และใช้ปัญญาเพื่อหาสิง่เหลา่น้ีมาตอบสนองความผาสุกของตน (๒) 
เพื่อความผาสุกในอนาคตที่เรียกว่า “สัมปรายิกัตถะ” เป็นการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่เป็น
ความผาสุกในอนาคต (๓) เพื่อเป้าหมายความผาสุกสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ปัญญา จะช่วยการ
พัฒนาปัญญาให้มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และ สามารถตัดกิเลสออกจากตนเองได้โดย
เด็ดขาด 
ค าส าคัญ: การพัฒนาปัญญา, อัตถะ, ความผาสุก. 

Abstract 
 The Intellectual development With the benefit To develop a life of well-
being. Scripture is part of the Threefold Training and to generate higher wisdom until 
being able to eliminate the defilements. Higher Wisdom Training is the synthesis of 
Adhisīla (Higher morality) Adhicitta (Higher mentality), and thus causes in Adhipañña 
(Higher wisdom).  
 The Insight Meditation Practice in the Theravāda Buddhist Scripture is the 
practical way to enhance wisdom having ability to get through the realization of all 
Sacca (truth), which is the thorough knowledge of the Three Characteristics.  
 Intellectual development With the benefit To develop a life of well-being. 
is the important instrument used to eradicate the defilements. The Insight Meditation 
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Practice has three benefits: (1) Giving benefit for the present wellbeing called 
“Dhitthadhammikattha” that hel s to generate wisdom for having inde endent self 
wellbeing. (2) To wellbeing in future called “Sam arayikattha”  (3) For the highest 
objectives to attain the enlightenment, Higher Wisdom Training will develop Pañña 
which enable the ability to realize all the facts as they really are and finally can 
extir ately eradicate one’s own defilements  
Keywords: Intellectual Development, benefit, well-being. 

๑. บทน า 
 ในปัจจุบันน้ีประชาชนคนไทยมีสภาพจิตที่รุนแรงเพิ่มจ านวนมากข้ึน จึงเป็นการสะท้อน
ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปัญหาอาชญากรรม การฆ่าตัวตาย ปัญหาทางเพศปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และการพนันตลอดจนถึงเกมออนไลน์ต่างๆ ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตคนไทยตกต่ าลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งมีผลให้สถาบันครอบครัวส่วนหนึ่งอ่อนแอลง มีผลให้สมาชิกที่
อยู่ภายในครอบครัวนั้นๆ มีโอกาสที่จะมีปัญหาภายในครอบครัว และลุกลามเป็นปัญหาสังคม ดังนั้น 
การน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธี จะช่วยยกระดับสุขภาพจิตให้ 
แข็งแกร่ง สามารถพัฒนาให้เกิดปัญญามาใช้แก้ไขปัญหาชีวิต  
 การพัฒนาปัญญา มีความหมายของค าว่า ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน ดังนั้น ในการค้นหา
ค าตอบจ าเป็นต้องมุ่งน าความรู้ในเรื่องความหมายของปัญญาที่จะสามารถค้นพบก่อนมาเป็น
ฐานความรู้ เพื่อไปเช่ือมโยงเข้ากับความหมายของ ค าว่า พัฒนา ซึ่งหมายถึง ท าให้เจริญ๑ ผลจาก
ความพยายามในการค้นหาค าตอบนี้จะเป็นเช่นไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจเมื่อปัญญามีความส าคัญ
เช่นน้ี จึงน่าสนใจต่อไปว่า การมุ่งสนใจในเรือ่งนี้ควรเริ่มจากประเด็นความหมายของการพัฒนาปัญญา
ก่อนว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทให้ความหมายไว้หรือไม่ เมื่อพิจารณาในเบื้องต้น ในตติยปุญญา
ภิสันทสูตร๒ ได้กล่าวถึง ปัญญา เป็นอย่างไร   

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันประเสรฐิหยั่งถึงความเกิด
และความดับ เพิกถอนกิเลส ให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ เธอรู้ตามความเป็น
จริงว่า “นี้ทุกข”์ เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)” เธอรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความดับทุกข์)”เธอรู้ตามความเป็น
จริงว่า “เหล่านี้อาสวะ” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้อาสวสมุทัย” เธอรู้ตามความ
เป็นจริงว่า “นี้อาสวนิโรธ” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า“นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” 
นี้ช่ือว่าปัญญา๓ 

                                                   
 ๑ ราชบัณทิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์ ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙. 
๒ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๒๙/๕๔๙-๕๕๐.  
๓ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๕๒๑/๓๓๕. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๔๑ 

 

 

 การเข้าใจความหมายของการพัฒนาปัญญากับหลักอัตถะเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุก 
เพราะการมีชีวิตหรือใช้ชีวิตให้มีคุณภาพหรือความผาสุกของชีวิต ย่อมเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน 
และสังคม เพื่อให้การด ารงอยู่มีความสุข สงบร่วมกัน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็นการพัฒนา
ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ปรับปรุงการด าเนินชีวิตให้สอดคล้อง
และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ความผาสุก (wellbeing) หมายถึง สภาพที่
บุคคลมีความสบายใจ รับรู้ว่าตนเองได้ท าในสิ่งที่ตนเองท าได้ส าเร็จและท าในสิ่งที่ชอบพร้อมที่จะแบ่ง
บันความสุขให้กับบุคคลอื่น มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตนในการมีกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องรู้ลึกลงไปถึงอุปสรรคในการพัฒนาปัญญา ซึ่งองค์ความรู้นี้ปรากฏอยู่ใน
เรื่องต่อไปก็จะต้องมีเรื่องจุดหมายในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นจุดหมายของการศึกษา ซึ่งพูดสั้นๆ ได้ว่า 
จุดหมายนั้นก็คือ การพัฒนาตนของแต่ละคนให้เข้าถึง อัตถะ๔ คือเข้าถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตในระดับ
ต่างๆ  
 การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นการพัฒนาปัญญาให้เพิ่มข้ึน ไม่ท าให้เกิดความเห็นผิด 
คลาดเคลื่อนจากหลักค าสอนหรือเรียกว่า การปฏิบัติแบบที่คิดเอาเอง ขาดผู้แนะน า ขาดความรู้ด้าน
ต ารา ความเห็นผิดคลาดเคลื่อนก็เกดิข้ึนมาได้ ซึ่งเป็นอุปสรรค ขัดขวางปิดบังการรับรู้ต่ออารมณ์ทั้ง ๖ 
คือ อารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จนเกิดความวิปลาส๕  
 ดังนั้น จึงสนใจจะศึกษาเรื่องการพัฒนาปัญญากับหลักอัตถะเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุก
เป็นแนวทางพัฒนาทางปัญญา พัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถคิดพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งปัญญาจะแตกฉานในบุคคลได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการศึกษามีความ
สนใจเอาใจใส่ต่อวิชาความรู้ที่ได้อบรมสั่งสอน เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและน าไปพัฒนา
ชีวิตที่มีความผาสุกต่อไปภายภาคหน้า เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และน าไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนาต่อไป 

๒. ความหมายของปัญญา 
 ค าว่า ปัญญา มีความหมายตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา  และปกรณ์พิเศษ 
หลายนัยดังนี้ 
 ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต ปัญญา หมายถึง ความรู้ธรรมที่เป็นกุศล 
อกุศล ธรรมที่มีโทษ ไม่มีโทษ ธรรมด า (ธรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์) ธรรมขาว (ธรรมที่ให้ผลเป็นสุข) ธรรม
ที่ควรเสพ ธรรมที่ไม่ควรเสพ ธรรมที่ไม่สามารถท าให้เป็นพระอริยะ และธรรมที่สามารถท าให้เป็น
อริยะ๖ ปัญญาในความหมายน้ี หมายถึงปัญญาระดับโลกิยะ เป็นความรู้ที่เกิดจากการฟัง และการคิด
พิจารณา 

                                                   
๔ เรื่อง อัตถะ คือจุดหมายของชีวิต ๓ ขั้น ตามอธิบายในที่น้ี อาจจะเยิ่นเย้อจับความยากไปบ้าง และ

ยังไม่มีเวลาปรับปรุงค าอธิบายน้ี ผู้ที่ต้องการค าอธิบายที่กะทัดรัด พึงดูในหนังสือ วินัยชาวพุทธ หน้า ๙ – ๑๐ หรือ 
ธรรมนูญชีวิต หน้า ๘ - ๙ 

๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙. 
๖ อง.ฺนวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙. 



๓๔๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปัญญา หมายถึง เครื่องพิจารณาเห็นทั้ง
ความเกิด และความดับอันเป็นอริยะ ช าแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ๗ ปัญญาในความหมาย
นี ้หมายถึง ปัญญาระดับโลกุตตระ เป็นความรู้ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งบรรลุมรรคผล 
 ปรากฏในปกรณ์พิเศษวิสุทธิมรรค ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว คือ รู้โดยประการต่างๆ 
ได้แก่ รู้จักอารมณ์มีสเีขียว สีเหลืองเปน็ต้น รู้แจ้งสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และ
รู้แจ้งแทงตลอดมรรคผล พิเศษกว่าความรู้ด้วยสัญญา ซึ่งเป็นความรู้จ าอารมณ์มีสีเขียว มีสีเหลืองเป็น
ต้นเท่านั้น และพิเศษกว่าความรู้ด้วยวิญญาณ ซึ่งเป็นความรู้แจ้งอารมณ์มีสีเขียวสีเหลืองเปน็ต้น และรู้
แจ้งสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แต่ไม่อาจรู้แจ้งแทงตลอดมรรคผลได้๘ 
 ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค นอกจากอธิบายความหมายของปัญญาแล้ว ได้อธิบาย
ลักษณะของปัญญาไว้ว่า ปัญญามีการตรัสรู้สภาวธรรมเป็นลักษณะ มีหน้าที่ก าจัดความมืด คือ โมหะ
ที่ปกปิดสภาวธรรมรส มีความหายหลงเป็นผลที่ปรากฏชัดเจน มีสมาธิเป็นพื้นฐาน พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า ผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริง๙ ปัญญาตามลักษณะดังกล่าวนี้ได้แก่ 
วิปัสสนาปัญญา 
 ปรากฏในมิลินทปัญหา พระนาคเสนเถระได้อธิบายลักษณะของปัญญาแก่พระเจ้ามิลินท์
ว่า “ปัญญา มีลักษณะตัดให้ขาด อีกอย่างหนึ่ง ปัญญา มีลักษณะส่องสว่าง”๑๐ คือ เมื่อมีปัญญา
เกิดข้ึน ย่อมก าจัดอวิชชาท าให้เกิดความสว่าง คือ วิชชา พิจารณาเห็นได้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน เปรียบดังแสงไฟย่อมขจัดความมืด ท าให้ทุกสิ่งปรากฏชัด 
 ปรากฏในฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ ปกาเรน ชานาติ อนิจฺจาทิวเสน อวพุชฺฌตีติ ปญฺ า 
แปลว่า ธรรมชาติใด ย่อมรู้โดยอาการทั่วถึง ได้แก่รู้ชัดด้วยอ านาจลักษณะ ๓ มี อนิจจลักษณะเป็นต้น 
เหตุน้ัน ธรรมชาตินั้นช่ือว่าปัญญา ปัญญาน้ันแลช่ือว่าเป็นอินทรีย์ เพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่
ในการรู้ชัดตามสภาวะ เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือว่า ปัญญินทรีย์๑๑ 

๓. การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพ่ือฝึกอบรมให้เกิดปัญญา 
การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาการฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญา การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเป็น

ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง เรียกว่าอธิปัญญา มีรายละเอียดดังนี้  
 
 

                                                   
๗ อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔/๗. 
๘ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ

เรียง, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๕๓.) หน้า ๗๓๑ 
๙ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบ

เรียง, หน้า ๗๓๓. 
๑๐ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มิลินทปัญหา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า 

๔๑. 
๑๑ วิภาวินี. (บาล)ี หน้า ๑๐๗. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๔๓ 

 

 

ความหมายของวิปัสสนา  
วิปัสสนา เป็นภาษาบาลี จ าแนกออกเป็น ๒ ค า คือ วิ+ปสฺสนา วิอุปสัค แปลว่า วิเศษ 

แจ้ง ต่าง ทิส ธาตุ แปลว่า เห็น แปลงทิศ เป็น ๒ รูป คือ ทกฺข และ ปสฺส ประกอบด้วยปัจจัยและ
วิภัตติ เป็น ปสฺสนา แปลว่า การเห็น เมื่อน าทั้งสองค ามารวมกันถึงเป็นวิปัสสนา ซึ่งแปลว่าการเห็น
โดยวิเศษ การเห็นแจ้ง การเห็นด้วยอาการต่าง ๆ หรืออาการหลายอย่างและยังเป็นปัญญาที่เข้าไป
เห็นแจ้งรูปนาม พระไตรลักษณ์ อริยสัจ และมรรค ผล นิพพาน๑๒  

ความส าคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นการเรียนรู้รูปนามตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่การ

พิจารณาดูกาย เวทนา จิต และธรรม อันได้แก่ รูปธรรมและนามธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญ
สติและปัญญา เพื่อมารู้แจ้งความจริงของสิง่ทัง้หลายทั้งปวงในโลกว่า เป็นเพียงรูปกับนามเท่านั้น และ
ปัญญาที่เข้าไปรู้ถึงสภาวะลักษณะรูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ คือไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลา เป็น
ทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ ปัญญาที่เกิดข้ึนนี้เรียกว่า 
วิปัสสนาปัญญา๑๓  

กระบวนการในการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพ่ือให้เกิดอธิปัญญา 
ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดอธิปัญญา ที่เห็นปรากฏได้เด่นชัดคือหลัก  

สติปัฏฐาน ๔๑๔ ดังนี ้
๑) ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมนสิการสิ่งปฏิกูล เป็นการพิจารณาความไม่สวย

ไม่งานตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร เป็นการพิจารณาเห็นกายในกาย สักแต่ว่าธาตุไม่ใช่
ตัวตน บุคคล เราเขา  

๒) ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้
แจ้งอย่างสูง ด้วยการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายใน พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายภายนอก หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอก พิจารณาเห็น
ธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลาย พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลาย หรือพิจารณา
เห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลาย  

๓) ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้
แจ้งอย่างสูง ด้วยการพิจารณาเห็นจิตในจิตภายใน พิจารณาเห็นจิตในจิต ภายนอก หรือพิจารณาเห็น
จิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอก โดยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิต และพิจารณาเห็นธรรม
เป็นเหตุดับในจิต 

๔) ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้
แจ้งอย่างสูง ด้วยการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายใน พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย

                                                   
๑๒

 พระมหาไสว าณวีโร, คู่มือพระวิปัสสนาจารย์ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๕. 

๑๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
 ๑๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒. 



๓๔๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ภายนอก หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอก พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ
เกิดในธรรมทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย 

สรุปความว่า ปัญญา ๓ คือ จินตามยปัญญาได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการคิด สุตมยปัญญา
ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการฟัง ภาวนามยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการอบรม เมื่อรับรู้แล้วบาง
อารมณ์มีอิทธิพลต่อจิตใจในการที่จะท าให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ ส่งผลให้ท าถูกหรือท าผิดนั้น 
ข้ึนอยู่กับการสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบว่าสัมผัสอารมณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ันด้วยความรู้หรือความไม่รู้ คือ 
มีสติสัมปชัญญะหรือไม่มี ถ้ามีสติสัมปชัญญะท าให้สามารถควบคุมการปรุงแต่งของจิตไว้ได้ ใน
ลักษณะที่ไม่เกิดกิเลสและความทุกข์ ถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะก็ตรงกันข้าม๑๕ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว
จิตเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา ชอบที่จะตกไปตามอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่
เสมอ เรียกว่าเป็นจิตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นจิตที่มีคุณภาพดีมีความ
สะอาด สว่าง สงบ ซึ่งเป็นเหตุน าความสุขมาให้๑๖ ผู้ที่สามารถควบคุมระวังรักษาจิตตัวได้เองอยู่เสมอ 
จึงจะพ้นจากบ่วงมาร คือ พันธนาการของสรรพกิเลสได้๑๗ จึงเป็นผลมาจากปัญญา  

๔. การพัฒนาปัญญากับหลักอัตถะเพ่ือพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุก 
การพัฒนาปัญญามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดกิเลส เป็นการพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุก 

ด้วยหลักอัตถะ๑๘ อัตถะ คือจุดหมายของชีวิต ๓ ข้ัน ตามอธิบายในที่นี้ อาจจะเยิ่นเย้อจับความยากไป
บ้าง และยังไม่มีเวลาปรับปรุงค าอธิบายนี้ ผู้ที่ต้องการค าอธิบายที่กะทัดรัดมี ๓ ประการคือ (๑) เพื่อ
ความผาสุกในปัจจุบันที่เรียกว่า “ทิฎฐธัมมิกัตถะ” ช่วยในการพัฒนาปัญญาให้เกิดข้ึน และใช้ปัญญา
เพื่อหาสิ่งเหล่านี้มาตอบสนองความผาสุกในปัจจุบัน (๒) เพื่อความผาสุกในอนาคตที่ เรียกว่า 
“สัมปรายิกัตถะ” เป็นการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่เป็นความผาสุกในอนาคต (๓) เพื่อ
เป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ปัญญา จะช่วยการพัฒนาปัญญาให้มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง และ สามารถตัดกิเลสออกจากตนเองได้โดยเด็ดขาด 

๔.๑) การพัฒนาปัญญากับทิฎฐธัมมิกัตถะเพ่ือพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกในปัจจุบัน  
เพื่อความผาสุกในปัจจุบัน ที่เรียกว่า “ทิฎฐธัมมิกัตถะ” ช่วยในการพัฒนาปัญญาให้

เกิดข้ึน และใช้ปัญญาเพื่อหาสิ่งเหล่าน้ีมาตอบสนองความสุขของตน  
การพัฒนาปัญญากับทฎิฐธัมมิกัตถะเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกเป้าหมายเพื่อความผาสุก

ในปัจจุบัน ทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบันที่ดีที่สุด ข้อนี้เป็นอานิสงส์
ของสมาธิข้ันอัปปนา (สมาธิระดับฌาน) ด้วยอ านาจของปัญญาในอุเบกขาฌานซึ่งเป็นปัญญาที่ถูก
พัฒนาเพื่อสุขในปัจจุบัน ส าหรับพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ท ากิจเพื่อความหลุดพ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องใช้
ฌานเพื่อบรรลุภูมิธรรมอันใดๆ ต่อไปอีก พระอรหันต์หรือพระอนาคามี ผู้ได้สมาบัติ ๘ แล้ว ท าให้
เสวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิตตลอดเวลา ๗ วัน ผู้ใดพัฒนาปัญญาจนถึงข้ันฌานแม้มีชีวิตอยู่เพียงวัน
เดียวประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาทรามมีชีวิตเป็นอยู่ถึง ๑๐๐ ปี ดังพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ผู้ใดมีปัญญา
                                                   

๑๕ พุทธทาสภิกขุ, มรดกธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๘), หน้า ๕๐. 
๑๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖/๒๒. 
๑๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๒๒. 
๑๘ วินัยชาวพุทธ หน้า ๙ – ๑๐ หรือ ธรรมนูญชีวิต หน้า ๘ - ๙ 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๔๕ 

 

 

ทราม มีใจไม่ตั้งมั่น พึงเป็นอยู่๑๐๐ ปี ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีปัญญามีฌานประเสริฐกว่า” 
(ความเป็นอยู่ของผู้นั้น)”๑๙ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย นิยมใช้ฌานเป็น
ที่พักผ่อนกายใจเป็นอยู่อย่างสุขสบายในโอกาสว่างจากการบ าเพ็ญกิจ ซึ่งมีค าเรียกเฉพาะว่าเพื่อเป็น
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร  

ส่วนความผาสุกตามหลักความต้องการของมนุษย์ในระดับต้นๆ นั้น  คือความผาสุก ใน
ปัจจุบัน อันถือว่ามนุษย์จะขาดไม่ได้ เพราะถือเป็นฐานที่มั่นคงต่อการด าเนินชีวิตต่อไปในภายภาค
หน้า ซึ่งอาศัยการพัฒนาปัญญาตนเองให้เกดิข้ึน และใช้ปัญญาเพื่อหาสิ่งเหล่าน้ีมาเพื่อความสขุของตน 
เป้าหมาย คือ การพัฒนาปัญญาเพื่อความผาสุกที่ตามองเห็น ซึ่งเป็นเรื่องรูปธรรมที่สัมผัสได้ใน
ปัจจุบันชาติ อันได้แก่ความสมบูรณ์ด้วย ปัจจัย ๔ อันประกอบไปด้วย (๑) ความมีสุขภาพที่ดี ร่างกาย
ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย (๒) ความสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ใช้จ่ายและเก็บออมได้ตาม
ชอบใจ และเป็นหลักเป็นฐานอันเป็นที่พึ่งของตนเองในอนาคต (๓) ความเป็นที่ยอมรับของ
กัลยาณมิตรทางสังคม การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย (๔) ความมีครอบครัวที่สมบูรณ์
ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขที่สุด (กรณีคฤหัสถ์)๒๐  

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงปัญญาเพื่อความผาสุกในปัจจุบัน เช่น ปุสสะและภัลลิกะได้
เดินทางขายค้าไปทั่ว และระหว่างการเดินทางครั้งหนึ่งได้มาพบพระพุทธเจ้าและได้เป็นพุทธศาสนิกคู่
แรกในพระพุทธศาสนา๒๑ ในการค้าขายนั้นปุสสะและภัลลิกะย่อมต้องใช้ปัญญาในการท าการค้าขาย
มิฉะนั้นการค้าขายนั้นจะไม่สามารถประสบความส าเร็จและด าเนินอยู่ได้ ปัญญาดังกล่าวจัดเป็น
ปัญญาประเภทแรกที่เรียกว่า โลกิยปัญญา สาสวปัญญา หรือปริยาปันนปัญญา เป็นต้น 

๔.๒) การพัฒนาปัญญากับสัมปรายิกัตถะเพ่ือพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกในอนาคต 
การพัฒนาปัญญากับสัมปรายิกัตถะเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกเป้าหมายเพื่อความผาสุก

ในอนาคต แม้มนุษย์จะพัฒนาปัญญาจนสามารถบรรลุความผาสุกในระดับต้นมาได้ แต่ใช่ว่าจะ
รับประกันความสุขทั้งหลายให้อยู่ตลอดไปได้ แม้จะมีสุขภาพแข็งแรง อีกไม่นานโรคภัยทั้งหลายต้อง
มาเบียดจนได้ ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่แล้ว แต่ยังรู้สึกไม่ปลอดภัย ถึงมียศ มีต าแหน่งที่ดี ก็ยังคงไม่
แน่ใจว่าจะทรงอยู่ได้กี่วัน จะเป็นที่ยอมรับในสังคมตลอดไปหรือไม่ จึงท าให้รู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่ตน
ได้รับ เมื่อเป็นเช่นนี้ การพัฒนาปัญญาจนถึงข้ันญาณ (โลกียญาณ) จึงเป็นประโยชน์มากเพราะ
สามารถตัดกิเลสระงับทุกข์ช่ัวคราว เป็นปัญญาที่เกิดข้ึนได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา สามารถรู้ผิด
ชอบช่ัวดี รู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ อะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระ ท าให้สงบระงับความ
สับสนวุ่นวายในกระแสของโลกธรรมในปัจจุบัน ด้วยการใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น จึง
มีความสุขมากกว่าความทุกข์ ประโยชน์ในระดับที่สองนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก ประโยชน์ในข้ันนี้
เป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เป็นประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็น เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ๒๒  

                                                   
๑๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๑๗/๑๑๑/๖๕.  
๒๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ชีวิตที่สมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร:

ส านักพิมพ์ระฆังทอง, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐. 
๒๑ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๑/๒/๕๗-๕๙. 
๒๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๗,๑๘๗/๑๔๘. 



๓๔๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

การพัฒนาปัญญากับสัมปรายิกัตถะเพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุก โดยหลักสัมปรายิกัตถะ 
คือ ประโยชน์ภายหน้า, ประโยชน์ข้ันสูงข้ึนไป อันได้แก่ ความมีจิตใจเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมความ
ดี ท าให้ชีวิตนี้มีค่า และเป็นหลักประกันชีวิตในภพหน้า ในพระสูตรปัตตกัมมสูตร ว่าด้วยกรรมอัน
สมควร อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร 
พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดี ดังนี้ว่า คหบดี ธรรม ๔ ประการนี้เป็นสิ่งน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยาก ในโลก ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ คือ(๑) สัทธาสัมปทา ถึง
พร้อมด้วยศรัทธา (๒) สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล (๓) จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค (๔) 
ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา ธรรม ๔ อย่างนี้เรียกเต็มว่า สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม๒๓ 
 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงปัญญาเพื่อความผาสุกในอนาคต เช่น เมื่อครั้งพระปัญจวัคคีย์ได้
บรรลุอรหัตผลพร้อมกัน๒๔ ปัญญาในขณะบรรลุธรรมของพระปัญจวัคคีย์แต่ละท่านสามารถจัดเป็น
ปัญญาประเภทหลังที่เรียกว่า โลกุตตรปัญญา อนาสวปัญญา หรืออาสววิปปยุตต อนาสวปัญญา เป็น
ต้น 
 ๔.๓) การพัฒนาปัญญากับปรมัตถประโยชน์เพ่ือพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกในเป้าหมาย
สูงสุด 
 การพัฒนาปัญญากับปรมัตถประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกคือ การเข้าถึงอริยมรรค
เป็นแนวทางแล้วถึงอาสวักขยญาณ ซึ่งแปลว่า ญาณท าพรหมจรรย์ให้สิ้นเพราะหยั่งรู้ทันว่ากิเลสสิ้น
แล้ว กิจจบแล้ว พรหมจรรย์สิ้นแลว้ ไม่ต้องเจริญอีก ไม่ต้องท าอีก ไม่ต้องฝึกอีกแต่สติและสมาธิก็มีเอง
ได้ เกิดเองได้, ดับเองได้ ซึ่งก็คือ เมื่อกิเลสสิ้นน้ันไป อนิจจังดับเอง ก็มีสติระลึกรู้ เท่าทันได้ว่ากิเลสได้
ดับไปเองแล้วแต่สติและสมาธิยังมีได้เอง เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าถูกพญามารทดสอบกิเลสต่างๆ ท่านไม่
รู้สึกมีกิเลสอีก ก็มีสติระลึกรู้ได้ว่า “กิเลสหมดแล้ว ไม่มีอีก” นี่คือ “สัมมาสติ” พอรู้ได้อีกว่า
พรหมจรรย์สิน้แล้ว กิจจบแล้ว (สัมมา) สมาธิมีได้เอง ก็เกิด “อาสวักขยญาณ” หรือเข้าถึงความไม่เกิด 
ความไม่แก่ ความไม่ตาย อันเป็นความสุข ซึ่งหมายถึงพระนิพพาน ธรรมที่ท าให้บรรลุประโยชน์สูงสุด
หรือบรรลุพระนิพพาน ได้แก่ ไตรสิกขา คือ อธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา ที่แจกออกเป็นพระอริยมรรค
มีองค์ ๘  
 การพัฒนาปัญญากับปรมัตถประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกมีเป้าหมายสูงสุด คือ การ
บรรลุธรรมซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสงบสุขอย่างแท้จริง ลักษณะส าคัญของภาวะนี้ คือ การมอง
สรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้ลักษณะที่เข้าไปเสมอเหมือกันหมดคือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน รู้เท่าทันสมมุติบัญญตัิ ไม่ถูกหลอกให้หลงไปตามรูปลักษณ์ภายนอกของสิ่ง
ทั้งหลาย และยอมรับความจริง๒๕ 
 การพัฒนาปัญญาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพราะวิปัสสนาภาวนา เป็นการฝึกอบรม
จิตให้เกิดปัญญา ปัญญาที่รู้ชัด ส่วนอธิปัญญา คือ รู้แจ้งในสมมติบัญญตัิ และรู้แจ้งเห็นจริงโดยปรมัตถ์ 

                                                   
 ๒๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๑-๑๐๒. 
๒๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๔/๓๑. 
๒๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , ประโยชน์สูงสุดชีวิตนี้ , (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา , 

หน้า ๔๒-๔๓. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๔๗ 

 

 

ในการพิจารณารู้รูป นาม เป็นการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือทาง กายเวทนา จิต และธรรมให้
มองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และ สามารถตัดกิเลสออกจากตนเองได้โดยเด็ดขาด การพัฒนา
ปัญญาในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการบรรลุธรรม เป็นการพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ 
การบรรลุธรรมซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่างแท้จริง ลักษณะส าคัญของภาวะชีวิตนี้ คือ การ
มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือเห็นตามความเป็นจริง รู้สามัญลักษณะที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
รู้เท่าทันสมมติบัญญัติ ไม่ถูกหลอกให้หลงไปตามรูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งทั้งหลาย และยอมรับความ
จริง 

การพัฒนาปัญญากับปรมัตถประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตสู่ความผาสุกที่แท้งจริงต้องใช้การ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง จึงสามารถก าจัดกิเลส และให้รู้เท่าทัน
ความจริงทั้งหลายให้รู้ถึงความที่สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา รู้จักโลกและชีวิตตาม
ความเป็นจริง จนกระทั่งสามารถวางจิตใจต่อชีวิตและโลกได้อย่างถูกต้องเป็นจิตที่สงบ โล่ง โปร่ง ผ่อง
ใส เบา เป็นอิสระ ปราศจากกิเลส ไม่มีอะไรสักอย่าง ไม่ยึดอะไรเลย ไม่มีอะไรหรือความเป็นไปใดๆ 
ในโลกที่จะมาท าให้จิตหว่ันไหวได้อีกต่อไป เนื่องจากปัญญาเข้าถึงความจริงได้ ด าเนินชีวิตเป็นอยู่ด้วย
ปัญญาเป็นการเกิดความผาสุกที่แท้จริง  

 
๕. สรุป 

การพัฒนาปัญญามาประยุกต์ใช้นับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนาจะท าให้บุคคลนั้นมีสติต้ังมั่นในการด าเนินชีวิตแก่ตนเอง และประโยชน์สุขแก่สังคม  

๑. ปัญญาเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบัน เรียกว่า การปฏิบัติตามหลัก ทิฎฐธัมมิกัตถะ 
(ประโยชน์ปัจจุบัน) ประกอบด้วย ทิฏฐิธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ประการ คือ (๑) อุฏฐานสัมปทา 
เป็นหลักที่ส่งเสริมเกี่ยวกับความขยันในการปฏิบตัิหน้าที่การงาน (๒) อารักขสัมปทา เป็นการถึงพร้อม
ด้วยการรักษา (๓) กัลยาณมิตตตา เป็นมิตรที่ดีส าหรับตนที่คอยช่วยเหลือ คุ้มครอง แนะน าป้องกันให้
พ้นจากอันตราย 

๒. ปัญญาเพื่อประโยชน์สุขในอนาคต เรียกว่า สัมปรายิกัตถะประโยชน์ คือ แนวการ
พัฒนาปัญญาที่เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายในเบื้องหน้านี้ตามที่ได้วางไว้จึงมีความจ าเป็น ในการพัฒนา
ปัญญาข้ันน้ีเป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกลงไปกว่าประโยชน์ปัจจุบัน เรียกว่าเป็นประโยชน์ที่เป็นนามธรรม  

๓. ปัญญาเพื่อการบรรลธุรรม เป็นการพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม 
๔ ระดับ คือ (๑) โสดาบัน เป็นเกณฑ์ที่จัดแบบตามกิเลส (๒) พระสกทาคามี ผู้กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้ง
เดียวก็จะก าจัดทุกข์ได้สิ้น (๓) พระอนาคามี (๔) พระอรหันต์ 

วิธีน าปัญญาใช้ในชีวิตประจ าวันตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับ
ฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง คือ การมีปัญญาพิจารไตรลักษณ์ที่ เป็นไปตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ คือ (๑) การพิจารณาความไม่สวยไม่งานตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นพิจารณาเห็น
กายในกาย (๒) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายใน ภายนอก และพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอก (๓) การพิจารณาเห็นจิตในจิตภายใน จิตในจิต
ภายนอก และพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอก และ (๔) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม



๓๔๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ทั้งหลายภายใน ธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอก และพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้ง
ภายนอก 

ผลที่ได้จากการพัฒนาปัญญา คือ การก าหนดรู้เท่าทันในอายตนะต่างๆ รู้เท่าทันรูป นาม 
เพราะอายตนะนี่เองที่เป็นเครื่องต่อที่ส าคัญท าให้สัตว์ ต้องเวียนว่าย ตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเกิด
มาแล้วก็อายตนะนี้เองเป็นปัจจัยให้ประพฤติไปในเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ หรือจะให้พ้นทุกข์  
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การปฏิบตัิวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร 
The Insight Meditation Practice Appearing in Salāyatanavibhanga Sutta. 

พระครูใบฎีกาวัชระ  นิมโล (สุกโชติรัตน์) 

บทคัดยอ่ 
สฬายตนวิภังคสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการจ าแนกอายตนะ ๖ ประการ ในพระสูตร

กล่าวถึงอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ มโนปวิจาร ๑๘ สัต
ตบท ๓๖ ในอายตนะภายนอกที่เป็นที่ตั้งของโสมนัส (ยินดี) ๖ โทมนัส (ยินร้าย) ๖ อุเบกขา ๖ เป็น 
๑๘ และ สัตตบท การด าเนินไปของสัตว์โลก ๓๖ โดยยกเอาโสมนัส (ยินดี) โทมนัส (ยินร้าย) และ
อุเบกขาข้ึนเป็นที่ตั้งเป็นไปในอายตนะภายนอกทั้ง ๖ นั้น โดยจ าแนกออกเป็น เคหสิตโสมนัส ๖ 
เนกขัมมสิตโสมนัส ๖ เคหสิตโทมนัส ๖ เนกขัมมสิตโทมนัส ๖ เคหสิตอุเบกขา ๖ เนกขัมมสิตอุเบกขา 
๖ การปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะ คือ รู้เท่าทันอิริยาบถตาม
สภาพความเป็นจริง เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติก าหนดได้จดจ่อต่อเนื่องอย่างเท่าทันโดยละเอียดสมบูรณ์ทุก ๆ 
การเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ การท างานของสติในการพิจารณารูปและนามก็ปรากฏชัดตามล าดับ
ของวิปัสสนาญาณซึ่งจะท าให้ผูป้ฏิบัติเห็นสภาวะที่เกิดข้ึนของรปูนามตามความเป็นจริง โดยความเป็น
ไตรลักษณ์ ผู้ปฏิบัติมีปัญญาพิจารณารูปและนามอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะมีจิตบริสุทธ์ิเป็นข้ัน ๆ ไปจนถึง
บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด 
ค าส าคัญ: สฬายตนวิภังคสูตร, การปฏิบัติวิปัสสนา 

Abstract 

Salāyatanavibhanga Sutta is the Sutta stated about the distinguishment of 
the six Ayatana. The Sutta also mentioned about the internal six sense organs, the 
external six sense objects, the six consciousness (Viññāna), the six contacts (Phassa), 
the eighteen conceptual impossibility (Manopavicāra). The thirty six Sattapada in the 
external six sense objects is the location of six Somanasa (rejoice), six Domanassa 
(slighted), six Upekkha (equanimity) totally are eighteen, and Sattapada the action of 
thirty six beings which raise Somanasa (rejoice), Domanassa (slighted), Upekkha 
(equanimity) as a location in the external six sense objects by dividing to the six 
Kehasita-somanassa, six Nekkhammasita-somanassa, six Kehasita-domanassa, six 
Nekkhammasita-domanassa, six Kehasita-Upekkha, six Nekkhammasita- Upekkha. The 
study of Insight Meditation Practice in Salāyatanavibhanga Sutta is to generate 
Sampajana (awareness) that to realize Iriyāpatha (posture) as they really are. When 

                                                   
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จ.กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัย
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the practitioner mindful concentrate continuously and completely in every detail of 
Iriyāpatha, the contemplation of form and name wil be more clearly according to 
the Vipassana-Nāna respectively. Thus the practitioner will see the form and name as 
they really are with the Three Characeristics. The practitioner who has such kind of 
wisdom to contem late the form and name  one’s own mind wil be  urified ste  by 
step until reaching the Magga, Phala Nibbāna finally. 
Keywords: Salāyatanavibhanga Sutta, the Insight Meditation Practice. 

๑. บทน า 
ในปัจจุบันความเจริญในด้านเทคโนโลยี มีการพัฒนาข้ึนมากก็เพราะมีความต้องการของ

ผู้บริโภค ที่ต้องการเทคโนโลยีให้ทันกับสมัยเพื่อที่จะอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างสะดวกสบาย โดย
ผู้คนส่วนมากความยินดี ในการรับรู้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ ไปในทางที่ตัวเองรู้สึกพอใจ
และไม่ต้องการรับรู้ความความยินร้ายใดๆ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันให้ค าตอบกับความต้องการนั้นได้ 
แต่บางคนให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีมากเกินไปท าให้จิตใจของเขายึดติดกับปัจจัยทางวัตถุจนขาด
การพิจารณาธรรม เพราะธรรมเปน็สิ่งที่เกิดข้ึนในโลกเปน็สาเหตุของความทุกข์ธรรม คือ ธรรมชาติที่มี
ความเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และเสื่อมไป ล้วนเป็นธรรมประจ าโลก คือ โลกธรรม ๘ ประการ ได้แก่ มีลาภ 
ความเสื่อมลาภ มียศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ เพราะโลกธรรม ๘ ประการ นี้มี
ต้นเหตุมาจากการไม่ส ารวมในอายตนะทั้ง ๖ ขาดการพิจารณาธรรมจนท าให้เกิดความยินดี ความยิน
ร้าย คือ ความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจที่เกิดตามมา 

สฬายตนวิภังคสูตร๑ เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการจ าแนกอายตนะ ๖ ประการ ในพระสูตร
กล่าวถึงอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ มโนปวิจาร ๑๘ สัตตบท ๓๖ 
ในอายตนะภายนอกที่เป็นที่ตั้งของโสมนัสความยินดี ๖ โทมนัสความยินร้าย ๖ อุเบกขา ๖ เป็น ๑๘ 
และ สัตตบท การด าเนินไปของสัตว์โลก ๓๖ โดยยกเอาโสมนัสความยินดี โทมนัสความยินร้าย และ
อุเบกขาข้ึนเป็นที่ตั้งเป็นไปในอายตนะภายนอกทั้ง ๖ นั้น โดยจ าแนกออกเป็นเคหสิตโสมนัส ๖ 
เนกขัมมสิตโสมนัส ๖ เคหสิตโทมนัส ๖ เนกขัมมสิตโทมนัส ๖ เคหสิตอุเบกขา ๖ เนกขัมมสิตอุเบกขา 
๖ ซึ่งสัตตบท การด าเนินไปของหมู่สัตว์โลกทางจิตใจ เทียบได้กับข้ันเวทนาผสมกับกิเลส คือ เวทนาก็
ปรุงจิตสุขเวทนาก็ปรงุจติให้โสมนัส ทุกขเวทนาก็ปรุงจิตให้โทมนัส และอุเบกขาเวทนาก็ปรุงจิตใหส้ยบ
ติดอยู่หรือไม่รู้ จึงเป็นการด าเนินไปแห่งจิตของสัตว์โลกโดยธรรมดา คือ ความด าเนินไปแห่งจิตของ
สัตว์โลกเป็นด่ังนี้ แต่ว่าก็มีเจือการปฏิบัติทางปัญญาอยู่ด้วยในข้อที่เกี่ยวกับอุเบกขา กล่าว คือ เนกขัม
มสิตโสมนัส เกี่ยวกับความรู้ความเห็นในอนิจจตา ความไม่เที่ยงแม้เนกขัมมสิตโทมนัสก็เช่นเดียวกัน 
เนกขัมมสิตอุเบกขาก็เช่นเดียวกัน แต่ว่าก็เจือปัญญาใน อนิจตาในข้ันไม่สูงมาก หรือในข้ันปฏิบัติของ
บุคคลผู้ได้ความรู้ความเห็นจากการปฏิบัติในเบื้องต้น ก็ได้เนกขัมมสิตโสมนัสได้ และเมื่อเจือด้วย
ความคิดจะได้อย่างยอดเยี่ยมที่เรียกว่า อนุตตรวิโมกข์๒ และเมื่อไม่ได้ ก็โทมนัส ก็เป็นเนกขัมมสิต
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โทมนัส แต่ผู้ปฏิบัติได้ความรู้ความเห็นในอนิจจตาดังกล่าว ก็อาจได้อุเบกขาอันเป็น ฉฬังคุเบกขา๓ 
อุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลาย คือ ในอารมณ์ได้แก่รูป ได้แก่เสียง ได้แก่กลิ่น ได้แก่รส ได้แก่ โผฏฐัพพะ 
และได้แก่ธรรมะ คือ เรื่องราว เพราะฉะนั้น จึงยังจัดอยู่ในข้ันการได้การถึงของสามัญชน พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสสัตตบท คือ ทางด าเนินของสัตว์โลกรวมเป็น ๓๖ ข้อนี้๔ 

การปฏิบัติวิปัสสนาเป็นแนวทาง ท าให้เกิดปัญญาได้แก่ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาอัน
ประเสริฐที่สุด ท าให้เกิดการรู้แจ้ง เห็นจริง หมายถึง การปฏิบัติวิปัสสนาที่ใช้สติเป็นหลัก โดยการ
พิจารณาสภาวธรรมหรือ นามรูป คือ ขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์ให้เห็นตามความเป็นจริง คือ เห็น
ด้วยปัญญาว่า สภาวธรรมเหล่านี้ ตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็นการรวมตัว
ของธาตุ ๔ คือ ดิน น้ า ไฟ ลม เท่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ 
การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ในสติปัฏฐาน ๔ ประกอบด้วยการพิจารณาฐานทั้ง ๔ คือ พิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้”๕  

การปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร มีกล่าวถึงค าว่า อตัมมยตา แปลว่า ความไม่มี
ตัณหา ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาที่เป็นเครื่องน าสัตว์ออกจากความยึดมั่น คือ ตัณหานั้น ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติ วิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร ก็ด้วยก าหนดอายตนะภายในและภายนอก ในทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง ที่เช่ือมต่อให้เกิดความรู้ แบ่งเป็น ๒ พวก คือ อายตนะภายในได้แก่ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัส
ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา๖ พระพุทธองค์ทรงตรัสความส าคัญของอายตนะว่า “ภิกษุตามรู้ใน
สภาวธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ว่าเป็นสภาวธรรมอยู่ ภิกษุตามรู้ใน
สภาวธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ว่าเป็นสภาวธรรม” ๗ มีสติเข้าไปดูรูปไม่
เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง และทวารทั้ง ๖ เป็นตัวก าหนด
ว่า เมื่อตาเห็นรูป พึงก าหนดว่าเพียงแต่เห็น หูได้ยินพึงก าหนดว่าเพียงแต่ได้ยิน จมูกได้กลิ่นพึงก าหนด
ว่าเพียงแต่ได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรสพึงก าหนดว่าเพียงแต่รส ใจเมื่อรู้อารมณ์พึงก าหนดว่าเพียงแต่รู้อารมณ์ 
โดยการศึกษาของผู้วิจัยเรียกว่า การก าหนดรูปนามทางวิญญาณ ๖ 

ดังนั้น จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การปฏิบัติวิปัสสนาให้มี ความก้าวหน้า และ
สามารถเข้าถึงสภาวะธรรมสูงข้ึนนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาปรารถนาทุกคน ที่ส าคัญนั้นผู้ปฏิบัติมี
ความเข้าใจตามหลักเป็นจริงว่า ชีวิตเราทั้งหลายประกอบไปด้วย ขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ และมีอายตนะ
ภายใน ภายนอก เป็นเครื่องรับรู้สิ่งต่างๆ และให้คอยส ารวมระวังตามหลักวิปัสสนาภูมิ แต่ความจริง
ในการปฏิบัติวิปัสสนา ยังมีหลักธรรมอกีมากมาย ที่ผู้ปฏิบัติหรือแม้แต่กระทั่งพระผู้สอนวิปัสสนา ก็ยัง
                                                   

๓ ม.อุ.อ. (ไทย) ๒๓/๒/๖๓๘/๓๐๒. 
๔ สมเด็จพระ าณสังวร, บทความธรรมะ สฬายตนวิภังคสูตร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

dhammajak.net/forums/viewtopic.php ? t = 48656, [๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑ - ๓๐๒. 
๖ ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๑/๑. 
๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๖/๑๐๖. 
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๓๕๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ไม่ทราบอย่างแจ่มแจ้ง เช่นเรื่องของ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ตลอดถึงสภาวะปรมัตถ
ธรรม ที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติวิปัสสนาว่าเป็นอย่างไร มีความส าคัญอย่างไรต่อการปฏิบัติวิปัสสนา ใน
การที่จะท าให้ตัดสังสารวัฏได้จริง ตามค าสอนในทางพระพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงท าวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร 
เพื่อให้เกิดการรับรู้ทางอายตนะทัง้ ๖ ด้วยการใช้สติสัมปชัญญะ รู้ทันอิริยาบถตามสภาพความเป็นจริง 
เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติก าหนดได้ จดจ่อต่อเนื่องอย่างเท่าทันโดยละเอียดสมบูรณ์ ทุกๆ การเคลื่อนไหวใน
อิริยาบถต่างๆ การท างานของสติในการพิจารณารูปและนามก็ปรากฏชัดตามล าดับของวิปัสสนาญาณ
ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติเห็นสภาวะที่เกิดข้ึนของรูปนามตามสภาพความเป็นจริงโดยผู้ปฏิบัติจึงมีปัญญา
เห็นรูปและนามนั้นล้วนตกอยู่ในอ านาจของไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความ
เกิดข้ึน ตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไป ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นประโยชน์เห็นโทษของการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
ต่างๆ เมื่อผู้ปฏิบัติมีปัญญาพิจารณารปูและนามอย่างนี้ผูป้ฏิบัติจะมีจิตบริสุทธ์ิเป็นข้ันๆ ไปจนถึงบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ในที่สุดจะเปน็ข้อมูลทางวิชาการที่เปน็ประโยชน์ส าหรับ ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาและผู้
ที่สนใจในการที่จะศึกษาเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตรต่อไปได ้

๒. สฬายตนวิภังคสูตร 

สฬายตนวิภังคสูตรพบว่า หลักธรรมในสฬายตนวิภังคสูตร ประกอบด้วยอง ค์ธรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างมาก คือ มีองค์ธรรมของวิปัสสนาภูมิ ๖ มีอยู่ ๔ หมวด คือ 
อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดวิญญาณ ๖ หมวดผัสสะ ๖ ดังนั้นจึงเห็นว่าสฬายตนวิ
ภังคสูตรมีความส าคัญต่อการวิปัสสนา เพราะหมวดอายตนะภายใน ๖ และภายนอก ๖ ที่รวมเรียกว่า
อายตนะ ๑๒ เป็นช่องทางของการเกิดกิเลส เมื่อจะเกิดข้ึน จะดับดับเพราะอายตนะ ๑๒ เท่านั้นกิเลส
ทั้งหลาย เกิดข้ึนในที่ใดดับไปในที่นั้นนั่นเอง ในการปฏิบัติวิปัสสนาจึงทรงสอนภิกษุให้ส ารวมอินทรีย์ 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพราะรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ เมื่อเกิดข้ึนแล้วย่อม
ท าให้กิเลสต่าง ๆ เกิดข้ึนภายในใจของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาทั้งหลาย ท าให้ขัดขวางปัญญาไม่ให้เกิดข้ึน
เพราะจิตใจไม่สงบจากกิเลส 

ในเมื่อมีอายตนะและอารมณ์เข้ามาถึงกันแล้ว แต่วิญญาณไม่เกิดข้ึนเช่นนี้ ยังไม่เรียกว่า
การรับรู้ได้เกิดข้ึน การรับรู้จะเกิดข้ึนต่อเมื่อมีองค์ประกอบเกิดข้ึนครบทั้งสามอย่าง คือ อายตนะ 
อารมณ์ และวิญญาณ เรียกว่า ผัสสะ หรือ สัมผัส แปลตามรูปศัพท์ว่าการกระทบ แต่มีความหมาย
ทางธรรมว่า การประจวบหรือบรรจบพร้อมกันแห่งอายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ พูดอย่างเข้าใจกัน
ง่าย ๆ ผัสสะ คือ การรับรู้นั่นเอง ผัสสะ หรือสัมผัส หรือการรับรู้นี้ มีช่ือเรียกแยกเป็นอย่าง ๆ ไปตาม
ทางรับรู้ คือ อายตนะนั้น ๆ ครบจ านวน ๖ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กาย
สัมผัส มโนสัมผัส ดังนั้น การปฏิบัติวิปัสสนา ต้องใช้สติพิจารณาอายตนะทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง
เช่ือมต่อกันให้เกิดความรู้ทางใจข้ึน ด้วยการกระทบกันเป็นคู่ คือ ตากระทบรูป หูกระทบเสียง จมูก
กระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กายกระทบสัมผัสทางกาย ใจกระทบธรรมารมณ์ซึ่งย่อลงเป็นรูปกับนาม 
เมื่ออายตนะภายในซึ่งเป็นแดนรับรู้ กระทบกับอารมณ์ อายตนะภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ ถูกรู้ จะเกิด
ความรู้จ าเพาะด้านของ อายตนะแต่ละอย่าง ๆ ข้ึน เช่น ตากระทบรูป เกิดความรู้เรียกว่าเห็น หู



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๕๓ 

 

 

กระทบเสียง เกิดความรู้ เรียกว่าได้ยิน เป็นต้น ความรู้จ าเพาะแต่ละด้านนี้เรียกว่า “วิญญาณ” 
แปลว่า ความรู้แจ้ง คือ รู้อารมณ์ ดังนั้นจึงมีวิญญาณ ๖ อย่าง เท่ากับอายตนะและอารมณ์ ๖ คู่ คือ 
วิญญาณทางตาได้แก่เห็น วิญญาณทางหูได้แก่ได้ยิน วิญญาณทางจมูกได้แก่ ได้กลิ่น วิญญาณทางลิ้น
ได้แก่รู้รส วิญญาณทางกายได้แก่รู้สิ่งต้องกาย วิญญาณทางใจได้แก่ รู้อารมณ์ทางใจหรือรู้เรื่องในใจ 
จึงประกอบด้วยอายตนะ ๖ อารมณ์ ๖ และวิญญาณ ๖ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งในสฬายตนวิภังค
สูตร จึงมีเนื้อหาที่สามารถน าเอาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนาจะได้ศึกษาต่อไป 

๓. การปฏิบัติวิปัสสนา 
ผลการศึกษาวิปัสสนาพบว่า ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้น ต้องส ารวมกาย วาจา ใจ รักษาศีล 

ส าหรับสมถยานิกต้องปฏิบัติอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะบรรลุมรรคผลได้
ส่วนวิปัสสนายานิกต้องปฏิบัติขณิกสมาธิเท่านั้นจะบรรลุธรรมได้ และบุคคลทั้งสองประเภทต้อง
ปฏิบัติอนุปัสสนา ๓ ที่เรียกว่า วิโมกขมุข (หนทางสู่วิโมกข์) จึงจะบรรลุธรรมได้โดยประการดังนี้ นัก
ปฏิบัติพึงปฏิบัติสมาธิ ๓ อย่าง และอนุปัสสนา ๓ อย่างตามสมควรจึงจะบรรลุธรรมและถางชัฏคือ
ตัณหาได้ ถ้าไม่ปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาดังที่กลา่วมานี้ไม่อาจบรรลมุรรคผลและถางป่าชัฏ คือ ตัณหา
ได้ ดังในวิสุทธิ ๗ ต้องมีสีลวิสุทธิก่อน ต่อมาจิตตวิสุทธิ เหมือนในไตรสิกขา ที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา มี
บาทฐานของวิปัสสนา คือ ศีล สมาธิ เอกัคคตารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน จิตตั้งมั่นสงบอยู่ภายใน ในคัมภีร์ชินา
ลังการฎีกา กล่าวว่า โยคีบุคคลเรียนจ าพระคุณข้อหนึ่งพอประมาณแก่ปัญญาของตนยังอุปจารสมาธิ
ให้เกิดข้ึนแล้ว ปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งมีสมาธินั้นเป็นปทัฏฐาน พึงบรรลุความบริสุทธ์ิ การมีสติสัมปชัญญะ 
ด้วยการรู้ทันอิริยาบถตามสภาพความเป็นจริงเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติก าหนดได้ จดจ่อต่อเนื่องอย่างเท่าทัน
โดยละเอียดสมบูรณ์ทุก ๆ  การเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ การท างานของสติในการพิจารณารูปและ
นามก็ปรากฏชัดตามล าดับของวิปัสสนาญาณซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติเห็นสภาวะที่เกิดข้ึนของรูปนามตาม
สภาพความเป็นจริงโดยผู้ปฏิบัติจึงมีปัญญาเห็นรูปและนามนั้นล้วนตกอยู่ในอ านาจของไตรลักษณ์มี
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความเกิดข้ึน ตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไป ผู้ปฏิบัติสามารถเห็น
ประโยชน์เห็นโทษของการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆ เมื่อผู้ปฏิบัติมีปัญญาพิจารณารูปและนามอย่างนี้
ผู้ปฏิบัติจะมีจิตบริสุทธ์ิเป็นข้ันๆไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด การท างานทุกอย่างจะ
ประสบผลส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การที่บุคคลท ากิจกรรมแบบไม่มีจุดหมาย
ปลายทาง เหมือนกับการล่องเรือไปในมหาสมุทรโดยไม่มีเข็มทิศและแผนที่ ไม่รู้จะไปทางไหนดี ไม่ว่า
จะมองไปทางใดเห็นแต่น้ าทะเล สุดท้ายต้องล่องเรือวนเวียนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร หมดก าลัง
สิ้นใจตาย หรือไม่ถูกภัยอื่น ๆ เช่น พายุร้ายคุกคาม เป็นต้น แต่ถ้าหากการท างานมีการวาง
จุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจนจะประสบผลส าเร็จได้ง่าย เหมือนกับการล่องเรือที่มีเข็มทิศและแผนที่จะ
ท าให้รู้ทิศทางที่ก าลังจะไป ถึงแม้จะเป็นการเดินทางไกลจะถึงจุดหมายได้ การปฏิบัติวิปัสสนาฉันนั้น
เหมือนกัน ผู้ปฏิบัติจะบรรลุถึงเปา้หมายได้จะต้องปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ และมีองค์ธรรม ๓ คือ 
มีความพากเพียรในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องเผากิเลส มีสติระลึกอย่างจดจ่อต่อเนื่อง มีสัมปชัญญะใน
การก าหนดรู้ทางกาย เวทนา จิต และธรรม เมื่อปฏิบัติได้ตามหลักดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ย่อมละความ
ยินดียินร้ายในโลกเสียได้ ย่อมก้าวล่วงออกจากทุกข์ บรรลุถึงซึ่งวิมุตติ เข้าถึงซึ่งความบริสุทธ์ิ หมดจด
ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงได้  



๓๕๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๔. การปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร 
การปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร มีกล่าวถึงค าว่า อตัมมยตา แปลว่า ความไม่มี

ตัณหา ในที่หมายถึงวิปัสสนาที่เป็นเครื่องน าสัตว์ออกจากความยึดมั่น คือ ตัณหานั้น  ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติ วิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร ก็ด้วยก าหนดอายตนะภายในและภายนอก ในทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง ที่เช่ือมต่อให้เกิดความรู้ แบ่งเป็น ๒ พวก คือ อายตนะภายในได้แก่ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัส
ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พระพุทธองค์ทรงตรัสความส าคัญของอายตนะว่า “ภิกษุตามรู้ใน
สภาวธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ว่าเป็นสภาวธรรมอยู่ ภิกษุตามรู้ใน
สภาวธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ว่าเป็นสภาวธรรม” มีสติเข้าไปดูรูปไม่
เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง และทวารทั้ง ๖ เป็นตัวก าหนด
ว่า เมื่อตาเห็นรูป พึงก าหนดว่าเพียงแต่เห็น หูได้ยินพึงก าหนดว่าเพียงแต่ได้ยิน จมูกได้กลิ่นพึงก าหนด
ว่าเพียงแต่ได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรสพึงก าหนดว่าเพียงแต่รส ใจเมื่อรู้อารมณ์พึงก าหนดว่าเพียงแต่รู้อารมณ์ 
อนึ่ง ก็พึงพิจารณาเห็นได้ว่า โสมนัส โทมนัส อุเบกขา ที่ตรัสแสดงไว้นี้ เทียบได้กับเวทนา คือเป็นข้ัน
เวทนา คือเวทนานั้นมีจ าแนกเป็น สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนานั้นเองเป็น
โสมนัส ทุกขเวทนาน้ันเองคือโทมนัส เวทนาที่ไม่ทกุข์ไม่สุขนั้นเองก็เป็นอุเบกขา เพราะว่าเวทนาที่เป็น
สุขนั้นย่อมมีอาการที่ท าให้ยินดี ประกอบอยู่ ทุกขเวทนาก็มีอาการที่ท าให้มีความยินร้ายเสียใจ ไม่ชอบ
ใจ ประกอบอยู่ เวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็มีอาการทีเ่ป็นอเุบกขา นั้นเอง เพราะฉะนั้น จึงจัดเป็นระดับจิต
ที่ในข้ันเวทนา แต่ว่าแสดงในทางที่เจือด้วยยินดียินร้ายและอุเบกขา อันเป็นอาการของความติดใจที่
เป็นราคะ เป็นอาการของความไม่ชอบ ความระทม หรือความทุกข์ อันอยู่ในลักษณะของโทสะ และ
เป็นอาการของโมหะคือความหลง ไม่รู้ และแม้ว่าจะรู้ใน อนิจตา ทุกขตา อนัตตา ในลักษณะที่เป็น
เนกขัมมสิตโสมนัส เนกขัมมสิตอุเบกขา ก็ตาม ก็ยังไม่แน่นอน จึงนับว่าอยู่ในข้ันเวทนา แต่คาบเกี่ยว
ไปถึงเวทนาที่กลายเป็นจิตตสังขารเครื่องปรุงจิต ให้ยินดีให้ยินร้าย 

๕. สรุป 
จากการศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร จึงสรุปประมวลได้ว่า ในพระสูตร

มีการจ าแนกอายตนะ ๖ ประการ การก าหนดรู้ อายตนะทั้ง ๖ ที่เข้ามากระทบทางทวาร ๖ อันได้แก่ 
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจในการปฏิบัติทวารทั้ง ๖ เป็นฐานในการเจริญสติ 
ถ้าไม่มีฐานแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะก าหนดอะไรได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรให้เป็นเครื่องหมายได้ ดังนั้น
ฐานในการก าหนดวิปัสสนาจึงมีความส าคัญเช่นกันใน การปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร มี
กล่าวถึงค าว่า อตัมมยตา แปลว่า ความไม่มีตัณหา ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาที่เป็นเครื่องน าสัตว์ออก
จากความยึดมั่นคือตัณหาน้ัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาในสฬายตนวิภังคสูตร ก็ด้วยก าหนดอายตนะ
ภายในและภายนอก ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ที่เช่ือมต่อให้เกิดความรู้ แบ่งเป็น ๒ พวก คือ 
อายตนะภายในได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พระพุทธองค์ทรงตรัสความส าคัญ
ของอายตนะว่า “ภิกษุตามรู้ในสภาวธรรมคืออายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ว่าเป็น
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สภาวธรรมอยู่ ภิกษุตามรู้ในสภาวธรรมคืออายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ว่าเป็น
สภาวธรรม” มีสติเข้าไปดูรูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง 
และทวารทั้ง ๖ เป็นตัวก าหนดว่า เมื่อตาเห็นรูป พึงก าหนดว่าเพียงแต่เห็น หูได้ยินพึงก าหนดว่า
เพียงแต่ได้ยิน จมูกได้กลิ่นพึงก าหนดว่าเพียงแต่ได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรสพึงก าหนดว่าเพียงแต่รส ใจเมื่อรู้
อารมณ์พึงก าหนดว่าเพียงแต่รู้อารมณ์ โดยการศึกษาของผู้วิจัยเรียกว่า การก าหนดรูปนามทาง
วิญญาณ ๖ ผู้ที่ได้เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ อย่างถูกต้องแล้วย่อมจะได้รับอานิสงส์มากมายเหลือล้นพ้นที่
จะนับที่จะประมาณ แต่เมื่อกล่าวโดยย่อๆแล้ว ย่อมได้รับผลดังนี้ คือ มีสติทันปัจจุบัน เห็นรูปนาม 
เห็นพระไตรลักษณ์ ได้มรรค ผล นิพพาน 
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การก าหนดรู้รปู–นาม ในการปฏิบตัิวิปัสสนาภาวนาเพือ่การบรรลุธรรม 
THE CONTEMPLATION ON FORM AND NAME (RŪPA-NĀMA) IN  

ORDER TO OBTAIN THE ENLIGHTENMENT BY WAY 
OF INSIGHT MEDITATION PRACTICE 

พระปลัดสมนึก คุณธมฺโม (แซ่จู) 

บทคัดยอ่ 

 การก าหนดรู้รูปนามที่มีเป้าหมายเพื่อการดับทุกข์ ได้แก่ อารมณ์ที่ตั้งของสติทางฐานกาย 
จัดเป็นรูป ฐานเวทนา และฐานจิตจัดเป็นนาม ส่วนฐานธรรมเป็นทั้งรูปทั้งนาม สติปัฎฐานเป็นก าร
ปฏิบัติที่มีรูปนามเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา และหลักการก าหนดรู้ รูป นามนี้ยังก าหนดได้ด้วย ทางธาตุ 
อายตนะ และขันธ์ ๕ การก าหนดด้วยวิธีนี้ เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ และก าหนดได้ด้วยกรรมและวิบาก 
เรียกว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา คือ การเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นการก าหนดรู้รูปนามที่มีเป้าหมายเพื่อการดับ
ทุกข์ ได้แก่ อารมณ์ที่ตั้งของสติทางฐานกาย จัดเป็นรูป ฐานเวทนา และฐานจิตจัดเป็นนาม ส่วนฐาน
ธรรมเป็นทั้งรูปทั้งนาม สติปัฎฐานเป็นการปฏิบัติที่มีรูปนามเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา เมื่อเจริญสติ 
ปัฏฐาน ๔ อย่างต่อเนื่องย่อมได้ญาณปัญญาเป็นล าดับข้ันไป จนถึงญาณสูงสุดคือ วิปัสสนาญาณ ๑๖ 
จึงเข้าสู่กระแสของการได้บรรลุธรรม 
ค าส าคัญ: รูป–นาม, การบรรลุธรรม 

Abstract 
The study found that contemplation on form and name for cessation of 

sufferingsrefer to phenomena occurring at the four bases.  When a phenomenon occurs at the 
body-base it is called form, phenomena occur at feelings and mind bases are called name and 
phenomena occurring at the Mind-objects base can be both form and name. 
Satipaṭṭhāna racticeis when one takes to awareness of one’s form and name  Contem lationon 
form and name can also be on Dhātu (Elements), Āyatana (Sense spheres) and Pañca-khanda 
(Five Aggregates). This contemplation is called Diṭṭhivisuddhi (Purity of view) while contemplation 
on Kamma (deed) and Vipakka (obstacle) are called Kaṅgkhāvitaraṇavisuddhi (Purity of 
transcending doubts). Insight Meditation practice according to the Four Foundations of 
Mindfulness means to contemplate according to the four bases stated in SatipaṭṭhānaSutta. That 
is, to contemplate on form and name in aiming to cease suffering. Phenomena occurring at the 
body-base are called form, phenomena occurring at feelings and mind bases are called name 
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and phenomena occurring at the Mind-objects base can be called both form and name.As 
name and form are noting tools for Satipaṭṭhānapractice, when one practices it continuously one 
would develo  one’s own wisdom res ectively until reaching the highest knowledge  which is 
called the sixteenth Vipassana-ñāṇa, then obtainEnlightenment. That is when one has entered 
the stream of enlightenment. 
Keywords : Form and Name (Rūpa-Nāma), Enlightenment. 
 
๑. บทน า 

 หลักค าสอนที่ส าคัญในทางพระพุทธศาสนาประการหนึ่งคือ หลักอริยสัจ ๔๑ กล่าวถึง
ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ความทุกข์ สาเหตุของความทุกข์ ความดับทุกข์ และวิธีการดับ
ทุกข์ นั่นก็คือ หนทางแห่ง มรรค ผล นิพพาน ในบรรดาพระสูตร สูตรหนึ่งที่กล่าวถึงวิธีการที่จะดับ
ทุกข์ได้ ก็คือ มหาสติปัฏฐานสูตร๒ เป็นยอดแห่งวิชาวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติใช้เป็น
เครื่องมือในการดับทุกข์ และเมื่อปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ จะสามารถก าจัดกิเลส ลดความเห็นว่า
เป็น ตัวเรา-ของเรา ลงเสียได้ โดยมีพุทธพจน์รับรองว่า“อิมสฺส ปน ภิกฺขุโน ชานน  สตฺตูปลทฺธึ ปชหติ. 
อตฺตสญฺญ  สมุคฺฆาเฏติ. กมฺมฏฺ านญฺจ สติปฏฺ านภาวนา จ โหติ. แปลความว่า “ความเข้าใจของภิกษุ
นี้ ย่อมละความเห็นว่าเป็นสัตว์ ย่อมเพิกถอนความส าคัญว่าเป็นตัวตน จัดเป็นกรรมฐานและการเจริญ
สติปัฏฐาน”๓

 

 ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องผ่านกระบวนการก าหนดรู้รูป นามเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ รู้
เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดเป็นรูป นาม และวิธีการละความสงสัยในรูป นามนั้น ๆ ในทั้ง ๓ กาลเพื่อให้ผล
ในการเจริญวิปัสสนาให้บรรลุเป้าหมายคือการบรรลุธรรม จากความเป็นมาและความส าคัญของการ
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ช้ีให้เห็นว่ามนุษย์ได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อที่จะท า
ให้มนุษย์ทุกคนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตามหลักความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการที่เน้นย้ าให้ทุกคน
เข้าไปเรียนรู้และแก้ปัญหาที่สาเหตุของสิ่งที่ท าให้เกิดทุกข์นั้น นั่นก็คืออุปาทานในขันธ์ทั้ง ๕ ในการ
เรียนรู้และปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาก็เช่นเดียวกัน โยคีผู้ปฏิบัติย่อมต้องเจริญวิปัสสนาภาวนา  

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการก าหนดรูรู้ป นาม เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปปรบั
ใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่ก าลังศึกษาวิชาวิปัสสนาภาวนา เพื่อสืบทอด ต่อ
ยอดอายุของพระพุทธศาสนาสืบไป 

 

 

                                                   
๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑., ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑. 
๒ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ .พระไตรปิฎกนิสสยะ[ฉบับพิเศษ] พระ

สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร , (กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์
,๒๕๕๔.), หน้า [๒๒]. 

๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๒/๗๓. 



๓๕๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๒. หลักการก าหนดรู้รูป นามในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 หลักการก าหนดรู้ คือการพิจารณารู้ในธรรมทั้งหลายโดยใช้ฐานทั้ง ๔ เป็นที่ตั้ง ตามคัมภีร์
พระไตรปิฎก มหาสติปัฏฐานสูตร๔ กล่าวว่า สติปัฏฐาน แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ หรือการปฏิบัติ
มีสติเป็นประธานโดยรูปนั้น หมายถึงสิ่งที่เหน็ด้วยตาและมีสภาพที่จะต้องเสื่อมไป๕ และนาม คือ ช่ือที่
ใช้เรียก หรือเป็นค าสมมุติเรียกแทนความหมายของสัตว์โลก๖ หรือเรียกว่าเป็นส่วนที่น้อมไปสู่ สิ่งที่
เป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ  หลักการก าหนดรูรู้ป นาม ด้วยสติปัฏฐาน ๔ มีองค์ประกอบของการก าหนด
รู้คือ อาตาปี สติมา สมฺปชาโน คือ ต้องใช้ สติ สัมปชัญญะและที่ส าคัญต้องมีความเพียรในการก าหนด
รู้รูป นาม ตามจริง (ทิฏฐิวิสุทธิ) แบ่งการก าหนดออกเป็น ๕ อย่าง คือ เป็นการก าหนดรู้รูปนามทาง 
ธาตุ อายตนะ และ ขันธ์ ๕ โดยให้ความส าคัญว่า สักแต่ว่า เป็นธาตุ เมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏชัดแจ้ง
โดยรส (หน้าที่)ของมันตามความเป็นจริง ด้วยอาการดังกล่าวนี้แล้ว เพื่อต้องการละช่ือสมมติทางโลก
ว่าสัตว์ ว่าบุคคล นี้ (อย่างหนึ่ง) เพื่อต้องการให้ก้าวพ้นความลุ่มหลงว่า มีสัตว์ (มีบุคคล) (อย่างหนึ่ง) 
เพื่อต้องการวางจิตไว้ในภูมิแห่งความไม่ลุ่มหลง (อีกอย่างหนึ่ง) ให้ดียิ่งข้ึน จึงเปรียบเทียบความนี้ 
ก าหนดตามหลัก (ที่มีอยู่) ในพระสุตตันตะเป็นอันมากว่า “นี้เป็นแต่เพียงนามและรูปเท่านั้น ไม่มีสัตว์ 
ไม่มีบุคคล”๗การก าหนดรู้เหตุและปจัจัยของรูป นาม (กังขาวิตรณวิสุทธิ) มี ๒ อย่าง (๑) การก าหนดรู้
เหตุทางปฏิจจสมุปบาทการก าหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม กล่าวได้ว่า
เพราะทุกสิ่งเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนั่นเอง (๒) การก าหนดรู้เหตุทางกัมมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์ ๒ 
เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน ๆ จึงมีรูปนามขันธ์ ๕ ในภพนี้ ส่วน รูป นาม ขันธ์ห้าในภพต่อไปก็จะ
เป็นอีกจ าพวกหนึ่ง เหตุเพราะผลกรรมในชาติปัจจุบัน จึงจะส่งผลไปยังภพหน้า 

๓. หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 วิปัสสนาภาวนา หมายถึง การพัฒนา ฝึกฝน อบรม ปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็น
จริง๘ การปฏิบัติวิปัสสนานั้น มี ๔ ประเภท แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกใช้วิธีการปฏิบัติประเภทใดให้
เหมาะสมกับจริตของตนเองเมื่อกล่าวโดยย่อมีเพียง  ๒ คือ วิปัสสนามีสมถะน าหน้า และสมถะมี
วิปัสสนาน าหน้า อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติประเภทใดก็ตามล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความต้องการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง โดยมีหลักในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔๙ 
นั้น คือการมีสติก าหนดรู้ กาย เวทนา จิตและธรรม ให้รู้เท่าทันกับสภาวธรรมตามความเป็นจริง ไม่ถูก

                                                   
๔ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
๕ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙,ราชบัณฑิต) ศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : 

เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๘),หน้า ๗๒๕. 
๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗๐. 
๗ พระพุทธโฆสเถระ รจนา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์วิ

สุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๙๔๙. 
 ๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๗๔. 
๙
 ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๕๙ 

 

 

ครอบง าด้วยอ านาจของกิเลส ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นจ าเป็นต้องมีภูมิของวิปัสสนา โดยย่อ
แล้ว ก็คือ รูป กับนามนั่นเองที่เป็นภูมิหรือเป็นที่ตั้งของวิปัสสนา กล่าวได้ว่า รูปกับนามนี้เองที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวของวิปัสสนา ดังนั้นการก าหนดรู้ รูป นามจึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อผู้ปฏิบัติด าเนินตามวิปัสสนายานิก จนวิปัสสนาญาณแก่กล้าเป็นล าดับข้ันไป
จนเกิดความบริสุทธ์ิทั้ง ๗ ประการไปตามล าดับหรือที่เรียกว่าวิสุทธิ ๗ ซึ่งมีความสอดคล้องกับล าดับ
ญาณ ๑๖ จนบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติวิปัสสนานั่นก็คือ การบรรลุธรรมได้ มรรค ผล และ
นิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักค าสอนทางพุทธศาสนา 

๔. การก าหนดรู้รูป นามในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการบรรลุธรรม  

 

 การบรรลุธรรมนั้นมีการรู้แจ้งอริยสัจ ๔ กล่าวโดยย่อคือ บรรลุโลกุตตรธรรม ๙ คือ บรรลุ
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ โดยผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ต้องมีหลักธรรมที่ส าคัญต่อการบรรลุธรรม คือ  
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ๑๐ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรค เป็นข้อปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ 
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าการปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรมเพื่อบรรลุพระนิพพาน และล าดับข้ันของ
การบรรลุธรรมนั้น เมื่อเรียงล าดับจากต่ าสุดไปถึงสูงสุดได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ และในการก าหนดรู้รูป นามเพื่อการบรรลุธรรมผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดรู้
รูป นาม ตามหลักสติปัฏฐาน ๔๑๑ คือการตามรู้ในกองรูป ด้วยการแสดงฐานะแห่งการตามรู้ในกองรูป 
มิใช่ตามรู้ในเวทนา จิต หรือสภาวธรรม แสดงอาการของการตามรู้ว่าเป็นกองรูปที่ไม่ใช่บุคคล เรา 
ของเรา การก าหนดรู้รูป นามโดยใช้ จิตเป็นฐานน้ันเป็นการตามรูจ้ิตสลับกัน จะเกิดปัญญารู้แจ้งความ
เกิดดับอย่างรวดเร็วของการฟุ้งและจิตที่ก าหนดรู้ และการก าหนดรู้รูป นามในวิปัสสนาญาณ ๑๖ ท า
ให้ผู้ปฏิบัติบรรลทุิฏฐิวิสุทธิ ๑๒คือ มีปัญญาแยก รูป นามได้ตามความเป็นจริง และการก าหนดรู้รูปนาม
นี้ยังท าให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุ กังขาวิตรณวิสุทธิ คือ พ้นจากความสงสัย เหตุ ปัจจัย ของการเกิดรูปนาม 
ในกาลทั้ง ๓ จะเห็นได้ว่าการก าหนดรู้รูป นาม นับว่ามีความส าคัญต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเป็น
อย่างมากเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติเริ่มฝึกปฏิบัติยังต้องใช้บัญญัติคือ รูป และนามในการก าหนดรู้เป็น
เบื้องต้น เมื่อปฏิบัติจนช านาญแล้ว ก็สามารถก าหนดอารมณ์ปรมัตถ์ได้ เมื่อถึงข้ันนั้น ผู้ปฏิบั ติก็ไม่
จ าเป็นต้องก าหนดรูป นาม เป็นอารมณ์แต่สามารถก าหนดรู้รูป นาม เป็นไตรลักษณ์ได้ การรู้พระไตร
ลักษณ์ คือ รู้ลักษณะทั้ง ๓ ของรูป นาม ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ค าว่าลักขณะ หมายความว่า 
เป็นเครื่องหมายของสังขารธรรม ดังนั้นสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นรูป หรือนาม สิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต ล้วนมีลักขณะทั้ง ๓ ประการ ๑๓เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดรู้รูป นาม เป็นไตรลักษณ์ได้
นั่นหมายความว่าผู้ปฏิบัติก าลังเข้าใกลฝ้ั่งคือการบรรลุธรรมซึ่งเป็นยอดของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 

                                                   
๑๐ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๓๘/๘๓., ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๘/๑๐๑. 
๑๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
๑๒ พระภัททันตะ อาสภเถระ, วิปัสสนาทีปนีฎีกา, (ชลบุรี: วัดภัททันตะอาสภาราม, ม.ป.ท.), หน้า 

๑๒๗. 
๑๓

 พระภัททันตะ อาสภเถระ, วิปัสสนาทีปนีฎีกา, (ชลบุรี: วัดภัททันตะอาสภาราม, ม.ป.ท.), หน้า 
๑๙๖. 



๓๖๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 

๕. สรุป 

 

 หลักการก าหนดรู้รูป นาม ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทเป็นการก าหนดโดยมีองค์ประกอบ
ของการก าหนดรู้ คือ อาตาปี สติมา สัมปชาโน ด้วยการมีสติ มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสด้วยการ
พิจารณารู้ในธรรมทั้งหลายโดยใช้ฐานทั้ง ๔ เป็นที่ตั้ง ด้วยผู้ปฏิบัติย่อมพิจารณาเห็นว่ามนุษย์นั้น
แท้จริงแล้วก็เป็นเพียง รูป และนาม เท่านั้นไม่มีอะไรควรค่าแก่การยึดมั่น ถือมั่น ในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาทกล่าวว่าการก าหนดรู้รูป นาม แบ่งการก าหนดรู้ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑ การก าหนดรู้รูป 
นาม ตามความเป็นจริง ด้วยการพิจารณาดู ธาตุ อายตนะ และขันธ์ ๕ ว่า นี้เป็นแต่เพียงนามและรูป
เท่านั้น ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคลเพื่อต้องการวางจิตไว้ในภูมิแห่งความไม่ลุม่หลงนั่นเอง ๒ การก าหนดรู้เหตุ
และปัจจัยของรูป นาม คือการก าหนดรู้เหตุทางปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะทุกสิง่เป็นปจัจยัซึ่งกันและกัน
นั่นเองจึงเกิดเป็นรูป เป็นนามได้และ การก าหนดรู้เหตุทางกัมมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์คือก าหนดรู้ว่า
เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน ๆ จึงมีรูปนามขันธ์ ๕ ในภพนี้ ส่วน รูปนามขันธ์ ๕ ในภพต่อไปก็จะ
เป็นอีกจ าพวกหนึ่ง เหตุเพราะผลกรรมในชาติปัจจุบัน จึงจะส่งผลไปยังภพหน้าหลักการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท วิปัสสนาภาวนา หมายถึง การพัฒนา ฝึกฝ น อบรม 
ปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริงการปฏิบัติวิปัสสนานั้น มี ๔ ประเภทคือ  

๑. สมถปุพพังคมวิปัสสนาภาวนา ๒. วิปัสสนาปุพพังคมสมถภาวนา ๓. สมถวิปัสสนา
ยุคนัทธภาวนา ๔. ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส๑๔ โดยความหมายวิธีการปฏิบัติที่รวมเป็นสมถภาวนาและ
วิปัสสนาภาวนา โดยสมถภาวนารวมลงได้ในพระกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการและวิปัสสนาภาวนารวมลง
ใน สติปัฏฐาน ๔ หมวด  

 

 การก าหนดรู้รูป นาม ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเพื่อการบรรลุธรรมการก าหนดรู้รูป
นาม เพื่อการบรรลุธรรมผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดรู้รูป นาม ตามหลักสติปัฏฐาน ๔คือการตามรู้ในกอง
รูป ด้วยการแสดงฐานะแห่งการตามรู้ในกองรูป มิใช่ตามรู้ในเวทนา จิต หรือสภาวธรรม แสดงอาการ
ของการตามรู้ว่าเป็นกองรูปที่ไม่ใช่บุคคล เรา ของเรา การก าหนดรู้รูป นาม โดยใช้จิตเป็นฐานนั้นเป็น
การตามรู้จิตสลับกัน จะเกิดปัญญารู้แจ้งความเกิดดับอย่างรวดเร็วของการฟุ้งและจิตที่ก าหนดรู้ และ
การก าหนดรู้รูป นาม ในวิปัสสนาญาณ และล าดับญาณ ๑๖ ท าให้ผู้ปฏิบัติน้ันได้บรรลุ ทิฏฐิวิสุทธิ คือ 
มีปัญญาแยก รูป นาม ได้ตามความเป็นจริง และพ้นจากความสงสัย เหตุ ปัจจัย ของการเกิดรูป นาม 
ในกาลทั้ง ๓ และการก าหนดรู้รูป นาม เป็นไตรลักษณ์ คือ รู้ลักษณะทั้ง ๓ ของรูป นาม ได้แก่ อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ค าว่า ลักขณะ หมายความว่า เป็นเครื่องหมายของสังขารธรรม ดังนั้นสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่
ในโลกไม่ว่าจะเป็นรูป หรือนาม สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ล้วนมีลักขณะทั้ง ๓ ประการ  
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พหุธาตกุสูตร : หลักธรรมและการปฏิบตัิวิปัสสนาภาวนา 
BAHUDHĀTUKA SUTTA : DOCTRINE AND  

VIPASSANĀBHĀVANĀ PRACTICE  
 

 พระมานะ   ิติสีโล (ประพฤติธรรม) 

บทคัดยอ่ 
หลักธรรมในพหุธาตุกสูตร เป็นหลักธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องภัย 

อุปัททวะ และอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดข้ึนน้ัน ล้วนเกิดจากคนพาล มิใช่เกิดจากบัณฑิต  คนพาลเปรียบ
เหมือนไฟที่ไหม้ลามบ้านเรือน ส่วนภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญา เป็นผู้ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ 
ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ ค าว่าพหุธาตุ หมายถึงธาตุมากอย่างคือ ธาตุ 
๑๘ ธาตุ ๖ ธาตุ ๓ และธาตุ ๒  ที่มีอยู่ในตัวเราและมีความส าคัญต่อ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาที่ผู้
ปฏิบัติต้องรู้จักสภาวะที่แท้จริงของธาตุ ผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามธาตุ อายตนะ และปฏิจจสมุป
บาทท าให้ชนะกิเลสและบรรลุอรหัตตผลได้  ส่วนการศึกษาสภาวปรมัตถ์ของธาตุในการปฏิบัติ
วิปัสสนานั้นพบว่า สภาวปรมัตถ์ของธาตุในตัวเราน้ันเป็นสภาวะที่มีอยู่จริง โดยธรรมชาติมีอยู่ในตัวเรา 
เป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมเป็นสภาพที่รักษาคุณสมบัติเดิมของตนเองไว้  การก าหนดรู้สภาวปรมัตถ์ของธาตุ
น าไปใช้ปฏิบัติวิปัสสนา คือการที่ผู้ปฏิบัติจะต้องก าหนดรู้ในขณะที่ปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถใหญ่ และการ
ก าหนดสัมปชัญญะรู้ตัวทุกขณะในปัจจุบัน โดยมีสติและปัญญาสามารถ ตามรู้สภาวะเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่อง เขาย่อมเพิกถอนความเห็นผิดว่า เป็นเขา เป็นเรา เป็นหญิง เป็นชาย เป็นสัตว์ เป็ นบุคคล 
และละความยึดมั่นในตัวตน 
ค าส าคัญ: พหุธาตุกสูตร, การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา. 

Abstract 
Bahudhatuka Sutta was the discourse taught by the Buddha about fear 

and obstacle (Upadadava), which rise from wicked people. The Buddha compared 
wicked people to the burning fire over one’s house  He also gave an exam le that 
Bhikkhu (Buddhist monk) is a wise man who knows about Dhatu (elements), Ayatana 
(Sensebases), Paticcasamuppada (Dependent Origination), Thana (Possibility) and 
Athana (Impossibility). The term Bahudhatu referred to elements by Buddhism 
means. These include the Eighteen Elements, the Six Elements, the Three Elements 
and the    Two Elements  These elements are within every individual’s body and are 
of significant benefits for Vipassana meditation practitioners that they should 
understand them well. The results from using Vipassana meditation practice, which 
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๓๖๓ 

 

 

based on Elements, Sense bases and the Dependent Origination Scripture would 
eliminate one’s mind from defilements that one can attain the enlightenment as an 
Arahant.      

The study of ultimate conditions of elements appears in Vipassana 
meditation found to be true. The research found that elements existed naturally in 
every individual. They maintain their original quality as permanent and without 
changing or fade out by times. The genuine elements are originally made by neither 
causes nor conditions. The acknowledge of ultimate conditions of elements in 
 i assana meditation  ractice is that  ractitioners should be aware of one’s own 
main movements. They should also be mindful in having continuous awareness, 
from the beginning to an end of each condition.  One should also realize that each 
movement has been ordered by one’s own mind and these movements are 
separated from each other. After he or she understands this they would therefore 
withdraw from false views of having self and others, being male or female, animal or 
human thus, would be free from self-attachment. 
Keywords: Bahudhatuka Sutta, Vipassana meditation. 

๑. บทน า 
หลักพระธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสสอน

แก่พุทธบริษัทสี่ทรงมีเป้าหมายหลักคือ  เพื่อให้เราปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ และหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เพราะการเวียนว่ายตายเป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดดังที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ในติณกัฏฐสูตรว่า๑ “สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย  รู้ไม่ได้ สัตว์ผู้ถูกอวิชชาตัณหาผูกไว้
ย่อมได้รับความยากล าบากได้รับความพินาศเป็นเวลายาวนาน”เหตุนี้จึงควรเบื่อหน่ายควรคลาย
ก าหนัด เพื่อหลุดพ้นออกจากสังขารทัง้ปวง มีหนทางเดียวที่มนุษย์จะปฏิบัติตัดวัฏสงสารให้ขาดโดยไม่
ต้องกลับมามีทุกข์ คือการปฏิบัติวิปัสสนา ธาตุ และสภาวะปรมัตถ์ของธาตุในพหุธาตุกสูตร  ซึ่งนับว่า
เป็นสิ่งส าคัญมากในการปฏิบัติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในตัว สภาวปรมัตถ์เป็นสภาวะที่ประเสริฐกล่าว คือ 
ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะที่มีอยู่จริง ไม่สามารถถือเอาได้ด้วยการได้ยิน ได้ฟังต่อจากบุคคลอื่น  
สภาวะที่เห็นรูปนามได้แจ้งด้วยตนเอง เป็นปรมัตถธรรม สภาวที่ประเสริฐ๒ในพหุธาตุกสูตรนี้  พระผู้มี
พระภาคยังทรงแสดง  เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายพ้นจากภัย อุปัททวะ และอุปสรรคโดยปฏิบัติตนเป็น
บัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในธาตุ เป็นผู้ฉลาดในอายตนะ เป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ปฎิบัติ นอกจากนี้พหุธาตุกสูตรยังมีช่ือเรียกได้อีกสี่ช่ือ คือ จตุปริวัฏฏสูตร คือพระสูตรว่าด้วยการ
หมุนสี่รอบ หมายถึงธรรมสี่หมวดคือ ธาตุ อายตนะ ปฏิจจสมุปบาท และฐานะอฐานะ .ธัมมาทาสสูตร 
คือพระสูตรว่าด้วยแว่นธรรมอมตทุนทุภีสูตรคือ พระสูตรว่าด้วยกลองอมตะที่เปรียบกับการรบชนะ
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กิเลสจนบรรลุอรหัตผล และ.อนุตตรสังคามวิชยสูตรคือ เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยต าราพิชัยสงครามอัน
ยอดเยี่ยม หลักธรรมในพระสูตรนี้แม้แต่พระอานนท์เองเมื่อได้ฟังธรรมแล้วยังกล่าวว่าพระสูตรนี้น่า
อัศจรรย์จริง๓  

๒. ความหมายพหุธาตุกสูตร 
จากการศึกษาพบว่า  พหุธาตุกสูตร เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงถึงเรื่อง 

ภัย อุปัททวะ และอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดข้ึน ล้วนเกิดจากคนพาล มิใช่เกิดจากบัณฑิต ภิกษุเป็นผู้
บัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตร่ตรองพิจารณา เป็นผู้ฉลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุป
บาท และฉลาดในฐานะและอฐานะ ผู้ฉลาดในธาตุ คือมี ธาตุ ๑๘ ธาตุ ๖ ธาตุ ๓ และธาตุ ๒ ซึ่งธาตุที่
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติวิปัสสนา เป็นสิ่งที่ทรงสภาวะของตัวเองไว้ได้ตามอ านาจแห่งเหตุปัจจัย มี
ลักษณะเฉพาะของตน ท าหน้าที่ของตน ด ารงอยู่ตามสภาพของ ผู้ฉลาดในอายตนะ คือรู้ถึง อายตนะ
ภายใน และอายตนะภายนอก อย่างละ ๖ รวมกันเรียกว่า รู้จักอายตนะ ๑๒ คือ สะพานหรือเครื่อง
เช่ือมเครื่องต่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เป็นภูมิพื้นที่ให้เกิดวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริง  ผู้ฉลาด
ในปฏิจจสมุปบาท คือรู้จักกระบวนการแห่งการเกิด และความดับของทุกข์  เป็นธรรมที่ส าคัญ และ
เป็นแกนกลางแห่งหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าทรงประกาศว่าธรรมทั้งปวง
เป็นอนัตตา ค าว่า ธรรม ในพระพุทธพจน์น้ีหมายถึง สังขตธรรม สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง คือสังขารทุก
ชนิด และอสังขตธรรม สิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่งคือ พระนิพพาน ผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ คือผู้ที่
ศึกษา และปฏิบัติในศาสนานี้ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ เป็นฐานะและอฐานะ ค าว่าฐานะ 
หมายถึง สิ่งที่เป็นไปได้ ค าว่าอฐานะ หมายถึงสิ่งที่ เป็นไปได้และทั้งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  ทั้งสองอย่างนี้ 
เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา จะต้องเข้าใจ ต้องรู้จัก คือต้องรู้จักผิด รู้จักถูก ค าว่าอฐานะ 
แปลตรง ๆ ว่าผิด ค าว่าฐานะ แปลว่าถูก รู้จักอฐานะ คือรู้จักผิด รู้จักฐานะ คือรู้จักถูก  ความเป็นผู้รู้
จักผิด รู้จักถูกนี้แหละช่ือว่า เป็นผู้ฉลาดในฐาน และอฐานะ ฉะนั้นค าว่าฐานะและ อฐานะจึงเป็นสิ่งที่
ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตต้องรู้ 

๓. สภาวปรมัตถ์ของธาตุในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
การศึกษาสภาวปรมัตถ์ของธาตุในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา พบว่าสภาวปรมัตถ์ของธาตุ 

เป็นธรรมชาติที่มีความอันประเสริฐ  สิ่งที่เป็นจริงโดยความหมายสูงสุดมี ๔ คือ จิต เจตสิก รูป 
นิพพาน ซึ่งสภาวะของธาตุโดยปรมัตถ์มีดังนี้คือ ปฐวีธาตุเป็นรูปปรมัตถ์ที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อน  
อาโปธาตุเป็นรูปปรมตัถ์ที่รู้ได้ด้วยใจซึ่งมีลักษณะไหลหรือเกาะกุม  เตโชธาตุเป็นรูปปรมัตถ์ คือไฟซึ่งมี
ลักษณะร้อนหรือเย็น  วาโยธาตุ เป็นรูปปรมัตถ์ซึ่งมีลักษณะไหวหรือเคร่งตึง  สภาวะของธาตุทั้งหลาย
ยังมี สามัญญลักษณะคือ อนิจจลักษณะ เป็นสภาวะหรือเป็นลักษณะที่ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน  ทุก
ขลักษณะ เป็นสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับเสื่อมสลาย และอนัตตลักษณะ เป็นสภาวะที่ว่างเปล่า 
ไม่ใช่ตัวตน และการประยุกต์สภาวปรมัตถ์ของธาตุในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาพบว่า การปฏิบัติ
วิปัสสนา เป็นการระลึกรู้เท่าทันสภาวปัจจุบันธรรม โดยอาศัยค าบริกรรมเป็นเครื่องช่วยให้รู้ตัวใน
ปัจจุบันขณะการเจริญวิปัสสนา   
                                                   

๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒๔/๑๖๐. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๖๕ 

 

 

๔. การก าหนดรู้สภาวปรมัตถ์ของธาตุในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
การก าหนดรู้สภาวปรมัตถ์ของธาตุในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาพบว่า การปฏิบัติ

วิปัสสนา เป็นการระลึกรู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันธรรม โดยอาศัยค าบริกรรมเป็นเครื่องช่วยให้รู้ตัวใน
ปัจจุบันขณะการเจริญวิปัสสนา  การก าหนดรู้สภาวปรมัตถ์ของธาตุในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา คือ
การน าเอาความรู้ที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว ตามความเป็นจริงหรือตามสภาวปรมัตถ์ของ
ธาตุมาเป็นกุศโลบาย และโยนิโสมนสิการในการปฏิบัติวิปัสสนา ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติในสติ
ปัฏฐาน ๔ หมวดกายานุปัสสนา ในอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย ดังผู้วิจัยได้พบคือ สภาวปรมัตถ์ 
หมายถึงสภาวะที่ประเสริฐกล่าวคือ ไม่เปลี่ยนแปลงไม่วิปริตผดิเพี้ยนเรียกว่าปรมัตถ์  คือสภาวะที่มีอยู่
จริง ที่โยคีสามารถรู้ประจักษ์แจ้งด้วยตนเองได้ สามารถรู้แจ่มแจ้งด้วยญาณของตน ปรมัตถธรรมที่
โยคีพึงก าหนดพิจารณาธาตุ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่เดิม หรือ สิ่งที่เป็นต้นเดิม เป็นสภาพที่รักษาคุณสมบัติ
เดิมของตนเองไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปรหรือเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาที่ล่วงไป หมายความว่า เดิมมี
คุณภาพอย่างไร ก็คงมีคุณภาพอย่างนั้นอยู่เสมอ เช่น ธาตุดิน ก็ย่อมรักษาความแค่นแข็ง ของตัวเองไว้ 
ไม่กลับกลายหรือเสื่อมเป็นธาตุอื่น ธาตุน้ า ก็ย่อมรักษา ความเอิบอาบ เหลวและไหลไว้ตลอดกาล ไม่
กลับกลายเป็นธาตุไฟไปได้   

ดังวิภังคสูตร ว่า “ฉ ธาตุโย อย  ปุริโส” แปลว่าในรูปร่างกายของคนเราน้ี มีธาตุอยู่ ๖ ธาตุ 
คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ (จิต) ซึ่งประชุมปรุงแต่งให้เป็นรูป
ร่างกายอยู่ได้ ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปเสีย รูปร่างกายนี้ก็ย่อมวิปริต พิกล พิการ แตกท าลายลงได้” 
ทั้งนี้หมายความว่า ธาตุทั้ง ๖ แต่ละธาตุ   ต่างก็รักษาคุณภาพของตัวเองไว้ตลอดทุกกาลสมัย ไม่มีการ
เสื่อมสูญ หรือที่เรียกว่า ไม่ตกอยู่ในอ านาจพระไตรลักษณ์เลย ส่วนรูปร่างกายซึ่งเกิดจากธาตุทั้ง ๖ มา
ประชุมพร้อมกันนั้น ย่อมต้องปรวนแปรไปจากเดิมตามกาลเวลาที่ล่วงไป ไม่อาจตั้งอยู่คงที่ได้กล่าวคือ 
รูปร่างกาย ตกอยู่ในอ านาจ พระไตรลักษณ์ ไม่ว่าเป็นรูปชนิดใดก็ตาม ซึ่งเรียกว่า ไม่เที่ยง (อนิจฺจ ) 
เป็นทุกข์ (ทุกฺข ) ไม่ใช่ตัวตน (อนตฺตา) จัดเป็น ธาตุผสม ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าตัว
เราก็คือธาตุในขณะปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะปรมัตถ์เหล่านี้ปรากฏ ก็ต้องรู้เท่าทันตามสภาพอย่างนี้ใน
ขณะที่ยืน เดิน นั่ง นอน เมื่อโยคีกระทบกับรูป ๔๒ ประการ ที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งเรียกว่า โกฏฐาสะ 
๔๒ (อาการ ๔๒) คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้นควรก าหนดว่าถูกหนอ นี้จัดเป็น
การรู้สภาวธรรมการรู้สภาวะแข็งหรืออ่อน เป็นลักษณะของปฐวีธาตุ การรู้สภาวะเย็นหรือร้อน เป็น
ลักษณะของเตโชธาตุ การรู้สภาวะหย่อน หรือตึง เป็นลักษณะของวาโยธาตุ การท าให้เคลื่อนไหวจาก
ระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเป็นกิจของวาโยธาตุ การผลักดัน เป็นอาการปรากฏของวาโยธาตุ การรู้
สภาวะของการไหลในขณะที่เหงื่อน้ าลาย น้ าตาไหลออกในขณะ ถ่มน้ าลาย และในขณะปัสสาวะเป็น
ต้น เป็นลักษณะของอาโปธาตุ การซึมแผ่กระจายไป ในขณะดื่มน้ าหรือาบน้ า เป็นต้น เป็นกิจของ
อาโปธาตุการรวมตัวเป็นรูปเป็นร่าง เป็นอาการปรากฏของอาโปธาตุ บางครั้งมีลั กษณะเกาะกุม 
อาโปธาตุ มิใช่โผฏฐัพพารมณ์ที่กระทบสัมผัสทางตาได้  แต่เป็นสิ่งที่รู้ได้ทางใจเมื่อกระทบกับปฐวีธาตุ 
เตโชธาตุ และวาโยธาตุก่อนแล้ว จากนั้นโยคีจึงจะสามารถรู้อาโปธาตุด้วยการตามรู้สภาวะสัมผัสความ
จริงแล้ว น้ าที่สัมผัสได้น้ันพึงทราบว่า เป็นปฐวีธาตุที่มีลักษณะอ่อน ประกอบด้วยสภาวะเย็น หรือร้อน
ของเตโชธาตุ และสภาวะหย่อนของวาโยธาตุ ส่วนสภาวะการไหลหรือเกาะกุมของอาโปธาตุจริง ๆ 



๓๖๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

นั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ทางใจเท่านั้น ผู้ที่เจริญสติรู้เท่าทันธาตุ ตามที่กล่าวมานี้ ย่อมรู้ชัดว่ามีเพียงสภาวะ
แข็ง-อ่อน ไหล-เกาะกุม เย็น-ร้อน หรือหย่อน-ตึง ไม่มีบุคคลตัวตน เราเขา ไม่มีบุรุษ สตรีใด ๆ  

๕. สรุป 
ในพหุธาตุกสูตร ของธาตุ อายตนะ ปฏิจจสมุปบาท และฐานะ อฐานะ ผู้ศึกษาพบว่า 

หลักธรรมทั้งหมดจะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่ง เพราะโยคี
จะต้องมีความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของตัวเรา คือความเป็นธาตุตามสภาพความเป็นจริง ที่
ประกอบไปด้วย ธาตุ ๑๘ และ ธาตุ ๖ อันเป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์ และจะต้องมีการส ารวมก าหนด
อายตนะภายใน และอายตนะภายนอก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส  ที่
เกิดข้ึนโดยความตั้งใจ อันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะเห็นปัจจัยในการเกิดดับของไตรลักษณ์ 
ซึ่งปฏิจจสมุปบาท จะท าให้เกิดวิปัสสนาญาณ เห็นมีความเกิดดับปรากฏเป็นธรรมชาติ โดยเป็น
สภาวะของรูป และนาม ตามหลักปรมัตถธรรม และท าให้ถึงนิพพาน มีความสงบเป็นลักษณะ  

นอกจากนี้เรื่องของ ฐานะและอฐานะเป็นธรรมที่แสดงให้รู้ว่า ผู้มีสัมมาทิฎฐิย่อมเห็น
ถูกต้อง ส่วนผู้ที่เห็นผิดน้ันก็ย่อมมี  ได้แก่ผู้ที่ไม่เข้าใจในหลักค าสอน  ดังที่พระอานนท์กล่าวกับพระผูม้ี
พระภาคเจ้าว่า พระสูตรนี้อัศจรรย์ย่ิงนักท าให้บรรลุถึงอรหัตตผลได้ และใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ
สภาพจิต ส าหรับโยคีผู้ปฏิบัติจนผ่านญาณ ๑๖ มาแล้วจะได้รู้ว่า ตนเองละกิเลสอะไรได้บ้าง มีกิเลส
มากน้อยแค่ไหนเพียงไรที่เราจะต้องเพียรพยายาม เพื่อก าจัดกิเลสเหล่านั้น ถึงแม้ผู้ที่ก าลังปฏิบัติอยู่ 
อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอ ที่จะผ่านญาณ ๑๖ ได้ก็สามารถศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่ ม
ศรัทธา อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ กล่าวคือ มรรค ผล นิพพาน ได้เช่นกัน  

จากการศึกษาเรื่องธาตุ ๑๘ ธาตุ ๖ ธาตุ ๓ และธาตุ ๒ ในพหุธาตุกสูตร มาแล้วนั้นและ
เพื่อความเข้าใจในสภาวปรมัตถ์ บัญญัติ และสมมุติบัญญัติของธาตุในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาผู้วิจัย
จะได้ศึกษาในเรื่องของสภาวปรมัตถ์ของธาตุ ๑๘ และธาตุ ๖ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา
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พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
BUDDHISM AND RELIGIONS IN THE CONTEMPORARY SOCIETY 

ประเวช  วะทาแก้ว 
กฤตสุชิน  พลเสน 
ชาญพัฒน์  ข าขัน 
สิริพร  ครองชีพ 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาใน

สังคมและศาสนาในสังคมร่วมสมัย ตามแนวของผู้เขียนสังคมร่วมสมัยเป็นสังคมยุควิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อน บุคคลมักแสวงหาวัตถุและ
สิ่งปรนเปรอนอกตัวมากกว่าที่จะแสวงหาความสุขทางด้านคุณงามความดี จนท าให้สังคมขาดความ
สมดุลระหว่างกายกับจิต ซึ่งในสังคมสมัยใหม่นี้ทัง้ที่เต็มไปด้วยแหลง่การศึกษา แต่ท าไมการศึกษาและ
เทคโนโลยีไม่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมีความสุขได้ คณะสงฆ์ผู้บริหารวัด
วาอารามต่าง ๆ ได้เห็นความส าคัญของระบบการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีความสุข โดยโลกของวัตถุจะต้อง
ไม่ว่างหรือห่างจากข้อวัตรปฏิบัติในด้านศีลธรรม เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพื่อว่าจะได้พบปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาและจะสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ไปปรับให้เกิดความสมดุลของ 
ชีวิตในโลกวัตถุ กับชีวิตในโลกของศาสนาและพัฒนาวิถีชีวิตของเราและสังคมรอบข้างให้กลับมี
ชีวิตชีวา มคีวามหวังผลจากการท าคุณงามความดี 
ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา, สังคมร่วมสมัย 

ABSTRACT 
This academic article is aimed to study and make understand about 

Buddhism in the society and the religion in the contemporary society. According to 
the authors’ o inion  the contem orary society is the era of Science and Information 
Technology with sudden and complicated changes. Worldly objects, which causes 
the imbalance between body and mind, have been demanded instead of the 
morality issue. In the modern society, there are plenty of educational institutes while 

                                                   
 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย. 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
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the inability of the education and technology for problem solving exists with no 
happiness in our lives.  Monk groups and their administrations of monasteries have 
considered on the significance of the educational system in which it plays a role to 
lead happiness in our lives; worldly objects have to be considered with the moral 
issues to find out the solution for problems as well as the adaptive ways of practice 
to balance our life; normal life and religion way of life with the consideration of the 
worldly objects to develop the way of living for the lively society with good people. 
Keywords: Buddhism,the Contemporary Society 

๑. บทน า 
สังคมร่วมสมัยหรือสังคมยุคใหม่เป็นสังคมยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อน สาเหตุที่ท าให้ให้เกิดปัญหาส่วนบุคคล ครอบครัวและ
สังคมมากมาย ถึงแม้ว่ามนุษย์จะพยายามสร้างเครื่องมือทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และด้าน
กฎระเบียบทางสังคมข้ึนมาเพื่อแก้ไขปัญหา แต่กลับเป็นการเพิ่มปัญหาที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งข้ึน 
กลายเป็นการสนับสนุนความเห็นแก่ตัวมากขึ้น สร้างความแตกแยกทางสังคมมากยิ่งข้ึน ครอบครัวที่
เคยมีความสุข เคยมีความขัดแย้งทางด้านความคิดและการประกอบอาชีพอยู่บ้างหรือการแยก
ครอบครัวออกไป แตส่ิ่งที่เราพบในสังคมสมัยก่อนคือ การที่สังคมยังพูดถึงกันรู้จักกันอยู่ ถึงแม้ว่าจะ
พูดซุบซิบนินทากันบ้างกไ็ม่ก่อให้เกิดความเกลียดและชิงชังดังเช่นพรรคการเมืองในสังคมไทยสมัยใหม่ 
ซึ่งในสังคมร่วมสมัยนี้ทั้งที่เต็มไปด้วยแหล่งการศึกษา แต่ท าไมการศึกษาและเทคโนโลยีไม่สามารถ
น ามาแก้ไขปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมีความสุขได้ ไม่เฉพาะแต่สังคมฆราวาสเท่านั้น ยัง
ท าลายไปถึงระบบทางศาสนาด้วยเช่น วัดเคยได้รับการมองจากคนบางกลุ่มว่าไม่ท าประโยชน์อะไร
เป็นการเอาเปรียบสังคม ต่อมา วัดก็ได้รับการมองอีกว่า มีพรรคการเมืองใดสนับสนุนหรือไม่ 
แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านการฝึกปฏิบัติธรรม อบรมกายจิต หรือว่าเป็นเพียงแค่สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิใน
การบนบานศาลกล่าวขอพร อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์ผู้บริหารวัดวาอารามต่าง ๆ ได้เห็นความส าคัญ
ของระบบการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีความสุข โดยโลกของวัตถุจะต้องไม่ว่างหรือห่างจากข้อวัตรปฏิบัติใน
ด้านศีลธรรม คณะสงฆ์จึงได้พยายามเสนอรัฐบาลให้ออกระเบียบรัฐธรรมนูญส าหรับการจัดการศึกษา
และการอบรมให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งองค์กรศาสนาเองและโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วไป โดยมี
หลักสูตรทางศาสนาเข้าไปมีบทบาทและท าหน้าที่ฝึกฝนอบรมคุณภาพทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
มวลมนุษยชาติ อีกทั้งต้องอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆ ที่ร่วมสมัยอยู่นี้อย่างมีความสุข 

๒. ศาสนากับความหมาย 
 ความหมายของค าว่า “ศาสนา” ในภาษาไทย หมายถึง ค าสั่งสอน (Teaching) ใน
ภาษาอังกฤษใช้ค าเรียกศาสนาว่า “Religion” แต่หาได้หมายถึงค าสั่งสอนตรง ๆ อย่างภาษาไทย
ทีเดียวไม่ ได้มีผู้ให้ค านิยามค า Religion ไว้ต่าง ๆ กัน คือค า Religion มาจากค าว่า Relegere = การ
ปฏิบัติอย่างรอบคอบ นี้อย่างหนึ่ง, มาจากค าว่า Religere = การกลับคืน นี้อย่างหนึ่ง, มาจากค าว่า 
Religara = การผูกพันรวมกัน นี้อย่างหนึ่ง และหมายความว่า ความมีใจบุญสุนทาน นี้อย่างหนึ่ง ซึ่ง
ค านิยามทั้งหมดนี้ เป็นการแสดงลักษณะของศัพท์มากกว่า ว่าโดยเฉพาะความหมายแล้วอาจจะไม่ตรง
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กับความรู้สึกของผู้มี  Religion หนึ่ง ๆ หรือไม่อาจจะให้ความหมายครอบคลุมไปได้ทุกศาสนา 
(Religions) นั้นเอง อย่างชนชาติที่ เช่ือถือในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมีอ านาจเหนือธรรมชาติ ศาสนาใน
ความหมายเช่นน้ีอย่างกว้าง ๆ อาจจะหมายถึงความเช่ือในพระเจ้าหลายองค์ หรือองค์เดียวก็ตามแต่ 
ว่าเป็นองค์ที่ทรงฤทธ์ิและควบคุมจักรวาล ซึ่งมนุษย์จะต้องมีหน้าที่เป็นพันธกรณีอยู่ด้วย ดังนี้เป็นต้น 
ซึ่งความหมายเช่นนี้ ก็ย่อมไม่ตรงกับพวกที่ถือพระเป็นเจ้าเป็นธรรมดา เป็นเพราะความเข้าใจ
ความหมายค าว่า ศาสนา ไม่ตรงกันหมดนี้เอง จึงท าให้ฝรั่งเรียกผู้ที่เป็นนักบวช หรือผู้ที่เคร่งครัดใน
พุทธศาสนาว่า Moral man แปลว่าคนมีจริยาศีลธรรม  แต่เรียกผู้เคร่งครัดในศาสนาของเขาเองว่า 
Religion-Man แปล ผู้เคร่งต่อศาสนา ชาวคริสต์จะเรียกพระไทยว่า Monk หาได้เรียกว่า Priest 
อย่างพระอย่างเขาไม่ เพราะ Monk มิได้มีการกระท าพิธีต่อพระเจ้าอย่าง Priest๑ 
 นี่เป็นแต่ความเข้าใจที่ต่างกันในเรื่องศาสนา ระหว่างชาวคริสต์กับชาวพุทธเท่านั้น ยังมีคนใน
ศาสนาอื่นอีก ทีเข้าใจค าว่าศาสนาที่ตนนับถือกับศาสนาอื่น ย่อมไม่ตรงกันเป็นธรรมดา 
 การให้ความหมายค า ศาสนา ผู้ให้ความหมายแต่ละคนมักจะเน้นหนักไปตามศาสนาที่ตนนับ
ถือ หรือตามอุดมคติที่ยึดเป็นสูงสุด และมีนักวิชาการผู้มีช่ือเสียงหลายท่าน ไม่ให้ความหมายของ 
ศาสนา เพราะถือว่า ไม่มีความหมายหรือความจ ากัดความใดจะสมบูรณ์ในการอธิบายหรือจ ากัดความ 
ศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งนับถือศรัทธาของมนุษย์ และมีหลายศาสนาซึ่งมีความแตกต่างกันไปอีก 
 อย่างไรก็ตาม นักสังคมวิทยาที่มีช่ือเสียงทั้งหลายสนใจ หันมาศึกษาศาสนาอย่างจริงจัง ใน
ฐานะที่ศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญของสังคม ซึ่งควบคุมสังคมและมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ตลอดชีวิต 
ท่านเหล่าน้ันได้ให้ความหมาย ค าจ ากัดความและค าอธิบาย ศาสนา ให้ใกล้เคียงมากที่สุด ดังนี้๒ 
 ศ.เซอร์ ไทเล่อร์ (E. B. TYLOR) เขียนไว้ในวัฒนธรรมปฐมบรรพ์ (Primitive Culture) ให้ค า
จ ากัดความสั้นๆ ว่า “ศาสนาคือความเช่ือในเรื่องวิญญาณ” ต่อค าจ ากัดความนี้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะ
ไม่ได้กล่าวถึงพิธีกรรม และการแสดงออกของอารมณ์แห่งความเลื่อมใสศรัทธาในวิญญาณนั้นๆ ด้วย  
 พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า “ศาสนาคือการกระท าเพื่อให้เกิดความรอดพ้นแก่ตัวเองจากความ
ทุกข์” และท่านได้อธิบายว่า “ถ้าจะกล่าวความหมายน้ีให้เป็นสากลที่สุดแก่ทุกศาสนาแล้ว อาจกล่าว
ได้ว่า “ศาสนาคือความประพฤติหรือการกระท าตามกฎของความจริงแห่งธรรมชาติอันเด็ดขาด อันท า
ให้เกิดความสัมพันธ์กันข้ึนระหว่างมนุษย์กับสภาพอันสูงสุด คือความไม่มีทุกข์เลย๓ 
 ลัทธิคอมมิวนิสต์ โจมตีศาสนาเป็นรูปแบบการกดข่ีทางวิญญาณแบบหนึ่ง เพราะเมื่อ
วิทยาศาสตร์เจริญแพร่หลายข้ึน ศาสนาจะค่อย ๆ หมดไป 
 คาร์ล  มาร์กซ์ กล่าว่า “ศาสนา คือเครื่องปลอบใจของสัตว์โลกผู้ถูกกดข่ี เป็นสิ่งที่ชนช้ัน
ปกครองใช้เป็นเครื่องมือรักษาอ านาจของตนไว้ ศาสนาเป็นเครื่องปลอบให้ผู้ถูกกดข่ีอดทนต่อความ
ยุติธรรม และไม่ลุกฮือข้ึนต่อต้าน ศาสนาเป็นยาเสพติดของประชาชน”๔ 
                                                   

๑ ช.  ใจเปี่ยม. ความเป็นมาแห่งศาสนาของโลก. (พระนคร, แพร่พิทยา, ๒๕๐๘), น.๘-๑๐. 
๒ ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์. ศาสนา. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, ๒๕๐๘), น.๑-๕. 
๓ ประยูร  วทานยกุล, “เรามาเข้าใจกันเถิด” รวมบทความทางศาสนา, (พินิจ  รัตนกุล จัดท า), ๒๕๑๖, หน้า 

๘๑. 
๔ B. M.  BOGUSLAVSKY, ABC. OF DIALECTICAL AND HISTORICAL MATERIALISM, 

(MOSCOW : PROGRESS PUBLICSHER, 1976) p.387. 
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 นักวิชาการต่าง ๆ ให้ค าจ ากัดความ “ศาสนา” ไว้มากมาย และก็ถูกเพียงบางส่วนเท่านั้น 
มิได้ครอบคลุมความหมายของศาสนาได้ทั้งหมด เพราะศาสนานั้นมีความหมายกว้างและลึกซึ้งเกิน
กว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสามารถอธิบายได้ถูกต้องครอบคลุมหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
 ในการศึกษาสังคมวิทยาศาสนา ควรจะท าความเข้าใจความเป็นมาของศาสนาก่อน เพื่อปู
พื้นฐานแนวการศึกษาต่อไป ในเรื่องความเป็นมาของศาสนานั้น เป็นเรื่องไม่มีหลักฐานปรากฏชัด แต่
เราสามารถศึกษาได้จากต าราที่นักวิชาการได้รวบรวมไว้ จากการพิจารณาและคาดคะเน โดยอาศัย
เหตุและความเป็นมาของศาสนาเอง 

๓. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
 เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ เมื่อมคีวามเจรญิกย็่อมมีความเสื่อม นี้เป็นหลักโลกธรรมพระพุทธศาสนา
เจริญสูงสุดในสังคมอินเดีย เพราะปรากฏว่ามีประชาชนทั่วทั้งชมพูทวีป ทุกช้ันวรรณะ หันมาเลื่อมใส
ศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย และพากันประพฤติปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธ
องค์กันถ้วนหน้า นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์ประมุข ขุนนางผู้บริหารบ้านเมือง เศรษฐี 
คหบดี พ่อค้า ตลอดจนชาวนาชาวไร่ รวมทั้งชนช้ันยาจก จัณฑาล ฯลฯ ท าให้พุทธศาสนาแพร่หลาย 
เฟื่องฟูและหยั่งรากลงสู่จิตใจของประชาชน ด้วยเหตุนี้ เอง ท าให้สังคมอินเดียสมัยพุทธกาล 
โดยเฉพาะสังคมที่เลื่อมใสศรทัธาพระพุทธศาสนา จึงมีความสงบสุข ร่วมเย็น แว่นแคว้นต่าง ๆ ยุติการ
สู้รบรุกรานกัน หันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางของพระพุทธองค์ ประชาชนพากันถวายลาภ
สกัการะ และอุทิศทรัพย์ แรงกาย สร้างถาวรวัตถุ ให้แก่พุทธศาสนาอย่างมากมาย พระสงฆ์สาวกผู้
ทรงคุณธรรม ก็เพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว ช่วยเผยแพร่ สั่งสอน ประชาชนไปทุกหนทุกแห่ง  นับได้ว่า
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สดุ แม้มีผู้ไม่หวังดีจากศาสนาอื่นพยายามทุกวิถีทางที่จะท าลายศาสนาพุทธ 
แต่ก็ไม่อาจท าได้ส าเร็จ  
 ส าหรับประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา คนไทยได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา 
และได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนามาโดยล าดับ ถึงแม้ว่า สมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีสงคราม ท าให้พระต้อง
ออกมาแสดงตนกู้ชาติออกนอกแนวทางการปฏิบัติแบบสมณะไปบ้าง และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะมี
ชาวต่างชาติเข้ามารุกล้ าอธิปไตย แต่ประชาชนชาวไทยส่วนมากก็ยังยึดถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่
พึ่งอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั้งยังมีการสนับสนุนให้วัดเปิดโรงเรียนช่วยเหลือเด็กไทยให้มีการศึกษาดีอีก
ด้วย ถึงแม้ในช่วงที่ลัทธินิยมฝรั่งเข้ามาให้โรงเรียนแยกตัวออกจากวัด แต่พระบารมีสยามเทวาธิราชที่
ทรงเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย อาจเป็นพลังบันดาลดลใจให้
รัฐบาลไทยได้อนุมัติในรัฐธรรมนูญ และมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่งข้ึน ซึ่งทั้งนี้มหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่งได้มีการเปิดเป็นวิทยาเขตครอบคลุมทุก
พื้นที่จังหวัดทั่วประเทศไทย นับได้ว่า พระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้มีโอกาสน าเอาหลักแห่ง
ศีลธรรมไปปรับใช้ให้ทรงคุณค่าในระดับชนช้ันผู้มีการศึกษาข้ันสูงอีกครั้ง นับเป็นประวัติศาสตร์ของ
ชาวพุทธเลยทีเดียว๕ 

                                                   
๕ พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโลและคณะ, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์, 

๒๕๕๙), หน้า ๑๒๐. 



๓๗๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 สมัยรัชกาลที่ ๙ ได้มีข้อมูลด้านการวิจัยพระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมาใน
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเหลือสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เป็นไปในทางที่ดีที่สุด 
 สังคมมีลักษณะธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเปลี่ยนแปลงไประยะหนึ่งแล้วจะปรับตัวเข้ารูป
เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อปรับตัวเข้ารูปเป็นอย่างหนึ่งแล้ว สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมนั้น ก็มักจะ
ด ารงอยู่ในรูปที่เกาะกุมตัวกันเพื่อที่จะรักษารูปเดิมไว้เป็นแบบรักษาของเก่า ซึ่งสถาบันศาสนาก็ไม่
แตกต่างไปจากสภาพเช่นน้ัน คือเมื่อสังคมปรับตัวเข้ารูปอย่างหนึ่งแล้ว สถาบันศาสนาก็เปลี่ยนหน้าที่
จากผู้ช่วยเหลือสังคมในระยะเปลีย่นแปลง กลับมาเป็นสถาบันทีช่่วยรักษาสภาพสังคมที่เป็นอยู่ใหค้งที่ 
คือกลายเป็นตัวรักษารูปแบบเดิมไว้ แล้วต่อมาสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปอีก ก็จะเกิดสภาพขัดขืนข้ึน 
สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพสังคมที่ปรับตัวเข้ารูปแบบแล้วจะพยายามขัดขวางความเปลี่ยนแปลง 
หรือพยายามรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพสังคมปรับตัว เข้ารูปแบบแล้วจะพยายามขัดขวางความ
เปลี่ยนแปลง หรือพยายามรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของเดิมเอาไว้ในสภาพเช่นนี้ จะท าให้เกิดการขัดกัน 
คือสถาบันนั้นแทนที่จะมาช่วยคิดว่า เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ท าอย่างไร จึงจะให้สังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
 แต่สถาบันศาสนาในปัจจุบันกลับเป็นห่วงตัวเองว่า ท าอย่างไรจึงจะรักษารูปแบบเดิมให้ได้ 
ตัวอย่างนี้เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มพระสงฆ์ที่พยายามปรับปรุงบทบาททางศาสนาให้
เข้าถึงประชาชน ชักน าประชาชนโดยเฉพาะปัญญาชนให้หันเข้าหาศาสนา วัด และการปฏิบัติ
พฤติกรรมตามแนวหลักธรรมของศาสนา อย่างน้อยก็ได้ท าให้กลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความรู้  ที่มี
ศึกษาดีเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรม แทนที่จะหลงระเริงไปกับความเจริญทางวัตถุ และแหล่งอบายมุข 
เริงรมย์ต่าง ๆ แต่เมื่อมีการเลื่อมใสศรัทธากันมากข้ึน ก็กลายเป็นที่เขม่นของสถาบันศาสนากันเอง 
หรือคณะสงฆ์ระดับช้ันผู้ใหญ่ เริ่มแสดงความไม่พอใจ ระแวงระวัง สงสัย นั่นคือ ลักษณะที่สถาบัน
ศาสนาพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ในขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลง ทนที่จะช่วยกันพยุงประคับประคอง
ให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กลับห่วงใยเสถียรภาพของตนเอง และไม่พอใจคลื่นลูกใหม่ที่แหวก
แถวแหวกแนวออกมาน าหน้าพวกตน 
 ทางที่ดี ศาสนาควรที่จะเป็นผู้ช่วยน าทางในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อให้
สงัคมอยู่รอดอย่างมีความสุข โดยไม่ตกเป็นทางของกิเลสมากเกินไป เช่ือแน่ว่าพระพุทธศาสนาท าได้
แน่ เพราะเคยได้ท ามาแล้วในอดีต โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันที่ส าคัญที่สุดใน
สังคมไทย ชาวไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ในระดับสูงสุดลงมาก็ยอมรับนับถือมาโดยตลอด เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่
ยากที่จะออกมามีบทบาทในการเป็นผู้น าคนในสังคมไปสู่ทางที่ดี หากได้รับการร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
จริงจัง กลุ่มสงฆ์ทุกสายทุกสาขาจับมือกันท าจริง ๆ อย่างต่อเนื่อง ย่อมสามารถควบคุมสังคม 
ตลอดจนระบบการเมืองและนโยบายการปกครองของประเทศไทยได้ สังคมไทยก็จะมีความสุขสงบ
มากกว่าที่เป็นอยู่น้ี แต่ที่เป็นอยู่น้ี คณะสงฆ์แตกแยกเป็นกลุ่ม เป็นสถาบัน บ้างก็ประกาศตัวเป็นอิสระ 
บา้งก็ไม่ยอมรับสงฆ์กลุ่มอื่น ๆ บ้างก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพระเถ่ือน นับเป็นจุดเสื่อมที่น่าเป็นห่วงอย่าง
มาก หากทิ้งไว้เช่นน้ีต่อไป 
 นอกจากฝ่ายสถาบันศาสนาอันได้แก่ พระสงฆ์ ซึ่งก าลังแตกแยกไม่ร่วมมือกัน เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในปัจจุบันแล้ว ฝ่ายประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย ก็มีการละเลยไม่สนใจ ห่าง
เหินกับศาสนามากขึ้นทุกที อันมีสาเหตุปัจจัยที่ผลักดันให้เป็นไปเช่นน้ันหลายประการ ได้แก่ :- 
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 ๑. นับแต่ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดการอบรมสั่งสอน อบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชน
ให้ใกล้ชิดกับศาสนา พ่อแม่ ผู้ใหญ่ ชอบพาเด็กไปเที่ยวในสวนสนุก ห้างสรรพสินค้า มากกว่าพาเข้าวัด 
เข้าหาพระเพื่อฟังธรรมหรืออย่างน้อยกไ็ด้ท ากิจกรรามทางศาสนาบ้าง เยาวชนในปัจจุบันใส่บาตรนอ้ย
มากนับครั้งได้ สวดมนตร์ไม่ได้จนจบ พูดจากับพระไม่เป็น ขาดสัมมาคารวะต่อภิกษุสงฆ์และสถานที่
ส าคัญทางศาสนา ฯลฯ เป็นชาวพุทธแต่ในส ามะโนครัว ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเวลากรอกเอกสาร
เท่านั้น แต่ทางด้านพฤติกรรมตั้งแต่เกิดจนโต ไม่เคยท าอย่างพุทธศาสนิกชนเลย 
 ๒. ทางด้านโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับ และระดับสูง ครูอาจารย์ผู้สอน และเนื้อหาวิชา
ทางด้านศีลธรรม ก็ดูเหมือนกับว่าสอนให้จ าและท าข้อสอบได้มิได้อบรมบ่มนิสัยให้ซาบซึ้งซึมซับใน
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อย่างจริงจัง นักเรียน นักศึกษา มักจะมีทัศนคติที่ผิดว่า วิชาศีลธรรมเป็น
วิชาน่าเบื่อ เรียนก็สักแต่ว่าเรียนและสอบผ่านเท่าน้ัน 
 ครูอาจารย์ผู้สอน ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจในหลักธรรมของศาสนา และจริยธรรมอย่างแท้จริง 
สอนไปตามหนังสือ ตามหน้าที่ แต่ความประพฤติบางครั้งก็ตรงกันข้ามกับที่สอนลูกศิษย์ 
 วิธีการสอนวิชาศีลธรรมและศาสนา ก็น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ควรมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ มี
การปฏิบัติ เช่น ฝึกสมาธิ สงบจิตใจ ไปช่วยเหลืองานของศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้เยาชนได้ใกล้ชิดเข้าไปสัมผัสกับศาสนา วัดและพระบ้าง เพื่อให้เด็กและเยาวชนคุ้นเคยกับ
ศาสนามากขึ้น 
 ๓. อิทธิพล ค่านิยม ลัทธิเอาอย่าง ตามแฟช่ันของตะวันตก จากประเทศที่เจริญทางด้านวัตถุ
มากกว่าจิตใจ เช่น การหลงไปกับเทศกาลต่าง ๆ ของต่างชาติ จนลืมดูภาวะเศรษฐกิจและสภาพ
สังคมไทยประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

๔. ศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 ในการจัดแบ่งความเป็นมาของศาสนาเพื่อการศึกษาทางวิชาการนั้น จัดโดยอาศัยการเกิด
ตามล าดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนาเอง ซึ่งพอประมวลความเป็นมาของศาสนาไว้ ๒ ประเภท คือ :- 
 ๑. ศาสนาสากลหรือศาสนาธรรมชาติ (Universal or Natural Religion) 
 ๒. ศาสนาหลักหรือศาสนาสถิต (Established or Organized Religion) 
 ซึ่งทั้ง ๒ ประเภทนี้ พอจะอธิบายได้แต่ละประเภทดังนี้ :- 
 ๑. ศาสนาสากล (Universal Religion) 
 ศาสนาประเภทนี้ บางครั้งก็เรียกว่าศาสนาธรรมชาติ (Natural Religion) เป็นศาสนาที่มี
ความหมายกว้างมาก อันเป็นที่ยอมรับของสังคมทุกสังคม ความเช่ือถืออันเกิดจากธรรมชาติ เป็นผู้
บันดาลหรือเนรมิตข้ึนมา เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่มนุษย์ได้เห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ก็ถือ
ความรู้สึกของสามัญมนุษย์เข้าจับ จนท าให้เกิดความเช่ือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้าง ซึ่งถือว่าใน
ธรรมชาตินั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอันอยู่นอกเหนือธรรมชาติควบคุมอยู่ ใครก็ได้ กลุ่มหรือสังคมใดก็ได้ที่มี
ความเช่ือ ไม่มีการผูกขาด ไม่มีระบบทางสังคมเข้าไปบังคับในด้านพิธีกรรม แต่จะกระท าหรือแสดง
พฤติกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นความเช่ือหรือความนับถือที่มีให้ธรรมชาติด้วยความบริสุทธ์ิใจและจริงใจ 
เพราะถือว่าทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติ 



๓๗๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ศาสนาความเป็นสากล หรือศาสนาธรรมชาตินี้ไม่มีระบบควบคุมตายตัว แต่มีปรากฏอยู่ทุก
สังคม  นอกจากการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่เกิดจากความนับถือ ซึ่งแสดงออกมาโดยความเคยชิน 
หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมา ความเป็นระบบของศาสนาประเภทนี้ ไม่ปรากฏแน่ชัด 
นอกจากสันนิษฐานตามแนวประวัติศาสตร์ โบราณคดี การศึกษาตามแนวต่าง ๆ เหล่านี้ จะอาศัย
ร่องรอยของมนุษย์ อันจะท าให้ทราบความเป็นไป และการด ารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ในยุค 
ดึกด าบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ยุคโบราณ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
 ลักษณะของศาสนาสากลนั้น มีลักษณะที่เน้นตามความเช่ือ เท่าที่พอประมวลได้ดังนี้ :- 
 ๑.๑ ยึดมั่นอยู่กับความเช่ือถือที่แสดงออกด้านปทัสถานเดิม ทั้งในด้านค าสั่งและค าสอน ซึ่ง
ได้รับสืบทอดกันสืบ ๆ มาจากบรรพบุรุษ อันเป็นการยึดมั่นถือมั่นต่อศาสนานั้น ๆ ของผู้นับถือที่มีการ
เช่ือถือกับแบบสืบทอดต่อ ๆ กันมา 
 ๑.๒ เน้นหนักพฤติกรรมด้านศาสนาที่ในสังคมต่าง ๆ ทั้งสังคมเดี่ยวและสังคมเชิงซ้อน ซึ่ง
พฤติกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาเหล่าน้ัน มีการแสดงออกในรูปของปทัสถานทางสังคม ที่แต่ละสังคมมี
รูปแบบต่าง ๆ  กันออกไปตามความเช่ือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เรารู้จัก
กันในนามว่า วัฒนธรรมประจ าสังคม 
 ๑.๓ ลักษณะเด่นของศาสนาสากลคือระบบความเช่ือถือ มีความผูกพันอยู่กับสภาวะเหนือ
ธรรมชาติ (Supernatural) โดยคิดว่า ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดมีข้ึนนั้น คงต้องเกิดจากการ
สร้างสรรค์ของผู้มีมหิทธานุภาพเป็นแน่ เมื่อเป็นดังนี้  จึงต้องยกให้สิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ อัน
มนุษย์ธรรมดา ไม่สามารถจะเข้าถึงและรู้แจ้งในสิ่งนั้น ๆ ได้ โดยคิดว่า ทุกสิ่งที่เกิดปรากฏข้ึนมานั้น 
จะต้องมีผู้สร้างขึ้นมาเช่นเดียวกับมนุษย์ มิฉะนั้น จะเกิดข้ึนมาไม่ได้ การที่ยกให้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
ธรรมชาตินั้น เพื่อให้สมเหตุสมผลตามปรากฏการณ์ที่มีข้ึนในโลก 
 ๒. ศาสนาหลักหรือศาสนาสถิต (Established or Organized Religion) 
 ศาสนาประเภทนี้ เป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาโดยล าดับ เป็นศาสนาที่มีการจัดรูปแบบ มี
การควบคุมให้เป็นระบบจนถึงกับก่อตั้งในรูปสถาบันข้ึน ศาสนาประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า ศาสนาทาง
สังคม หรือศาสนาพิธีการ (Associative Religion) อันมีการจัดระบบความเช่ือสนองสังคม ซึ่งในการ
จัดน้ัน ค านึงถึงความเหมาะสมแก่สภาวะสังคมเป็นหลัก โดยก่อรูปเป็นสภาบันทางศาสนาข้ึน อันเป็น
เหตุท าให้ศาสนาประเภทนี้มีระบบยิ่งขึ้น และมีความมั่นคงถาวรในสังคมสืบมา โดยเป็นระบบศาสนา
สถาบันที่มีระบบและรูปแบบของตัวเอง 
 ศาสนาทั้ง ๒ ประเภทนี้ ถือว่าเป็นศาสนาแม่แบบในการจัดรูปศาสนา ซึ่งกาเราจะแยกโดย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม ก็ไม่หนีทั้ง ๒ ประเภทนี้ ส่วนที่เป็นเรื่องความแตกต่างกันน้ัน คงจะเป็นการปฏิบัติ
ทางพฤติกรรมและกฎเกณฑ์ในการเช่ือถือทางศาสนามากกว่า 

๕. สรุป  
 อย่างไรก็ตามข้อปฏิบัติในด้าน ศีล และ ธรรม ทางศาสนามิใช่มีไว้ใช้เฉพาะกลุ่มชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรือชนชาติใดชาติหนึ่ง เพียงเท่านั้น แต่หลักค าสอนของศาสนาโดยเชิงลึกแล้วมีลักษณะ
เดียวกันก็คือ เพื่อต้องการพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้สึกรับผิดชอบ ช่ัว ดี เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคม ใน
โลกด้วยความผาสุก ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ ซึ่งจะสามารถเห็นได้ในอุดมการณ์ของแต่ละศาสนาที่



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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มุ่งเน้นหลักการปฏิบัติเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดก็คือ การปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ร่วม
อาณาจักรเดียวกับพระเจ้า สวรรค์ หรือ นิพพาน นับว่าศาสนามีจุดประสงค์และเป้าหมายเป็นไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์โดยแท้ มิใช่ศาสนาสอนให้คนในโลกมีความแตกต่างและแตกแยกกัน (ในแง่ของ
ความเป็นมนุษย์ หรือ ความเป็น คน) แต่วิธีการสอนของผู้สอนศาสนา สังคมและจารีต ประเพณีของ
สังคมหรือประเทศน้ัน ๆ เป็นตัวก าหนดความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ เพื่อให้การศึกษาวิชาศาสนา
นี้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน มิใช่เพียงแค่การเปรียบเทียบว่าศีลธรรมทางศาสนาเข้ากันได้หรือ
ไม่ได้อย่างไรในทางกฎหมายบ้านเมือง การปกครองของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่เราจะต้องศึกษาถึง 
อุดมการณ์ อุดมคติของชีวิต หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ประโยชน์ที่มวลมนุษย์ในโลก และ
สรรพสัตว์ ตลอดทั้งผีสาง เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์หรือ วิญญาณเร่รอน จะพึงได้รับผลดีจากการ
ท าดีของมนุษย์น้ันอีกด้วย 
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ความสัมพันธร์ะหว่างวัดกับองค์กรของรัฐ : การจัดการความสมดุล 
The relationship between temples and government sector 

: balance management 

    วิลาสินี วัฒนมงคล 
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.  

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ศึกษาถึง ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็น
องค์กรของรัฐในบริบท ๖ ด้าน เช่น ด้านการปกครอง โดยทางวัดต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และระเบียบอื่นๆ ส่วนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องให้ความ
ร่วมมือและประสานงานเพือ่ให้งานของคณะสงฆ์เกิดความเปน็ระเบียบเรียบร้อย สรุปแล้ว เมื่อทั้งสอง
องค์กรท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มศักยภาพคือปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่ก้าวก่าย แทรกแซง 
กิจการงาน และพร้อมให้ความร่วมมือระหว่างกันตามกรอบพระธรรมวินัยสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ในสังคม เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ์, วัด, องค์กรของรัฐ, การจัดการความสมดุล 

Abstract 
The study of the relationship between temples and the National Office of 

Buddhism which is the government sector focuses on 6 dimensions of the 
relationship such as administration aspect that the temple could manage a system 
through Thai Sangha Government under the Sangha Act and regulations. The National 
Office of Buddhism has to cooperate and coordinate in order to make tranquility of 
monastery works. Therefore, two organizations could serve full potential of their 
duties and do not interfere Intervening as well as cooperative with each other based 
on the discipline of  Thai Sangha Government under the Sangha Act and social 
regulations for sustainable of Buddhism.   
Keywords: relationships, temple, government sector, balance management 
 

๑. บทน า 
 โดยทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดมีดังนี้ วัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพระพุทธศาสนา วัดถือ
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดเป็นแก่นและแกน 
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน จากอดีต
วัดเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปใช้เป็นสถานศึกษา อบรมให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพ ต าราแพทย์

                                                   
 นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
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แผนโบราณและศิลปกรรมแขนงต่างๆ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นแหล่งสร้างเสริม
จิตใจ ให้ประกอบคุณความดี อีกทั้งวัดยังเป็นศูนย์กลางการบริหาร และการปกครองรวมทั้งเป็นสถาน
สงเคราะห์ทางจิตใจแก่ประชาชน เห็นได้ว่าวัดเป็นสถานที่ที่ส าคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ตลอดมา  
 ส าหรับในปัจจุบันบทบาทหรือภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์บางแห่งที่ปรากฏต่อสังคมไทย 
ท าให้เกิดข้อกังขา ระแวง สงสัย เกิดวิกฤตศรัทธาข้ึน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการพัฒนาตนเองของวัดที่ไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ อีกประการหนึ่ง ภาพลักษณ์ของวัดในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นพุทธพาณิชย์ เป็นแหล่ง
กอบโกยผลประโยชน์ของพระหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหารจัดการและการปกครองของ
พระยังด้อยประสิทธิภาพ อีกทั้งชุมชนบางแห่งที่อยู่รอบวัด เป็นแหล่งอบายมุขมั่วสุมสิ่งผิดกฎหมาย 
ฯลฯ ท าให้พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาต่อวัดและพระสงฆ์ลดลง 
 ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับองค์กรรัฐในฐานะที่วัดเป็น ศาสน
สถานหนึ่งที่มีการบริหารจัดการภายในและต้องเช่ือมโยงกับแนวนโยบายของรัฐอย่างสมดุลนั้นเป็น
อย่างไร ผู้เขียนจึงจักได้แสดงเนื้อหาเป็นล าดับไป 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับองค์กรของรัฐ 
 องค์ประกอบทางศาสนาอันประกอบด้วย ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
และศาสนพิธี วัดจึงเป็นสถานที่รวมขององค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา ขณะเดียวกันวัดก็ต้องมีการ
บริหารจัดภายในวัด และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการ
ปกครองคณะสงฆ์เป็น การปกครองตามพระธรรมวินัยและใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลัก
สนับสนุน คราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยข้ึนในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้องและจ าเป็นต้องพึ่งรัฐจึง
ได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหา เหตุที่รัฐเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนวัดหรือคณะสงฆ์นั้น
เริ่มตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาไปยัง
ดินแดนต่าง ๆ ในชมพูทวีป ซึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์มีความศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามาก  ทรงอุปถัมภ์โดยให้มีการท าสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ และยังส่งพระธรรม
ทูต ๙ สาย  ออกไปประกาศพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ  ที่อยู่ใกล้เคียงกับชมพูทวีปต่อมาได้
ขยายตัวยังประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ จึงท าให้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงท าให้รัฐเข้ามามีสว่นในการสนับสนุนทั้งการเผยแผ่ การบริหารจัดการคณะส่งเพื่อให้การสบื
ทอดพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผน  
 รูปแบบหรือแบบแผนในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือของกษัตริย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 
มีการสืบทอดธรรมเนียมดังกล่าว เมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มแผ่ขยาย เข้ามาในประเทศไทยนับตั้งแต่
สมัยล้านนา สุโขทัย อยุธยา กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง
ถวายอ านาจรัฐช่วยจัดระบบการปกครองข้ึนเป็นครั้งแรก ด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติการ
ปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพื่อจัดระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครองของฝ่ายอาณาจักร ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงตรา
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ถือว่า เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และ
เป็นหลักจัดระเบยีบการปกครองคณะสงฆ์ด้วยและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๑ และ (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑๒ และได้มีการก าหนดให้ เถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่งมีมติและ
ออกประกาศโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย๓ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น วัดจึงต้องมี
ความสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์สืบทอดกันมานับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน วัดยัง
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้น าด้านจิตใจของคนในสังคม ค้ าชูให้พระพุทธศาสนา
ด ารงอยู่ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 ๑. วัดและองค์ประกอบของวัด 
 วัดในบทความนี้หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา คือ ศาสนสถานทางศาสนา ซึ่งปกติจะมี
เสนาสนะและอาคาร ถาวรวัตถุต่าง ๆ เป็นที่พ านักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อศึกษาปฏิบัติ พระ
ธรรมวินัย รวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจหรือศาสนพิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของ
การบริหารจัดการศึกษาและทางสังคม วัด อาวาส หรือ อาราม คือค าเรียก ศาสนสถานของศาสนา
พุทธในประเทศไทย เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร 
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวด
มนต์ การท าสมาธิ ฯลฯ 
 วัดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสองอย่าง
คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ และมาตรา ๓๒ กล่าวว่า “การสร้าง การตั้ง 
การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นตามวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง” ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และ
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้บัญญัติถึงการสร้างวัด การตั้งวัด การรวม
วัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  โดยไม่ได้กล่าวถึงการสร้าง
ส านักสงฆ์ ดังนั้น ส านักสงฆ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ย่อมเป็นการใช้เรียกช่ือพ้องเป็นเพียงที่พัก
สงฆ์ คือ เป็นที่พ านักของพระภิกษุที่ไม่ได้ขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัดเพราะส านักสงฆ์ ตามมาตรา 
๓๑ นั้น อาจแปลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือ วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งกล่าว
ได้ว่า ที่พักสงฆ์นั้นไม่มีสิทธิทางกฎหมายย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากมิได้เป็นทั้งวัดและส านัก
สงฆ์ จึงไม่ได้อยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์และของรัฐ ท าให้อาจเกิดปัญหาข้อพิพาทได้ สร้างความ
สับสนให้กับสังคม ท าให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเสียหายได้  
 นอกจากนี้วัดยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ที่เรียกว่าศาสนสมบัติของวัด ปัจจุบันวัดอยู่ภายใต้ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และ
ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ ด้วย การบริหารจัดการ

                                                   
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้า ๔๑-๕๑, มกราคม ๒๕๖๐. 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๕๐ ก/หน้า ๑-๔, กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๓ เฉลิมพล โสมอินทร์, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและการปกครองของคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒๕-๒๕๕. 
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วัดในปัจจุบัน ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการดูแลศาสนสมบัติต่าง ๆ ของวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งด้านศาสนาและรายได้ของวัด รวมทั้งการปกครองดูแลสงฆ์ และคฤหัสถ์ที่พ านักอาศัยอยู่ใน
วัด ซึ่งการบริหารจัดการภายในวัดผู้ที่มีบทบาทดังกล่าวคือ  
 เจ้าอาวาส เป็นทั้งผู้ปกครองของวัด ตามมาตรา ๓๗ (๒) และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา ๓๑ 
(๓) ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ ต าแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นต าแหน่งที่มคีวามส าคัญยิ่ง หน้าที่ที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของเจ้าอาวาส คือ บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ตามมาตรา 
๓๗ (๑) ดังนั้นเจ้าอาวาสนอกจากจะศึกษาทางธรรมแล้ว จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้อกฎหมาย
ถ้าหากขาดความรู้ความเข้าใจการศึกษาทางโลกแล้ว อาจท าให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ เช่น หากมี
การท านิติกรรมสัญญา ซึ่งอาจส่งผลถึงการมอบอ านาจให้บุคคลอื่น จะเข้ามามีส่วนในการบริหาร
จัดการได้ ถ้ามีการบริหารจัดการที่ผิดผลาดเกิดความเสียหาย หรือจัดประโยชน์แทนวัดโดยมิชอบ 
อาจจะโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าอาวาสอาจมีความผิดด้วยในฐานะเป็น
เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติต่อหน้าที่โดยมิชอบด้วย 
 นอกจากเจ้าอาวาสที่เป็นผู้ปกครองวัดแล้ว ยังมีต าแหน่งรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
เป็นต าแหน่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการปฏิบัติหน้าที่ใน
กิจการต่าง ๆ ในวัด และยังมีไวยาวัจกร  ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือรับใช้พระสงฆ์ ท ากิจธุระแทนพระสงฆ์ 
ไวยาวัจกร นั้นมาจากคฤหัสถ์ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมีอ านาจหน้าที่ดูแล
รักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย เป็นหนังสือ และก าหนดให้ไวยาวัจกรเป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมาย การแต่งตั้งไวยาวัจกรเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส วัดหนึ่งอาจมี
ไวยาวัจกรหลายคน ความเป็นไวยาวัจกรสิ้นสุดลงเมื่อ เจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งให้ออกหรือเจ้าอาวาสผู้
แต่งตั้งพ้นจากความเป็นเจ้าอาวาส เช่น ลาสิกขาบท มรณภาพ  
 ๒. บทบาทของวัด 
 จากการให้สัมภาษณ์ของพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต)๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิ
หาร เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ และประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า 
วัดมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยความสัมพันธ์ระหว่างวัดและศาสนสถานกับ
ชุมชนโดยรอบนั้นถูกเช่ือมโยงไว้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และจะต้องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของวัด
ใน ๖ ด้านคือ  
 ๑) การปกครอง เจ้าอาวาสด าเนินการสอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้
พระภิกษุสามเณรที่อยู่วัดหรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 
 ๒) การศาสนศึกษา เป็นการส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ของคณะสงฆ์ทั้ง
แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญซึ่งครอบคลุมถึง การที่พระสงฆ์ท าหน้าที่เปน็ครูสอนและด าเนินการ
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น มอบ

                                                   
๔ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 

สัมภาษณ์เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๖๑. 



๓๘๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบไล่ได้ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม
เป็นต้น 
 ๓) การเผยแผ่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึงหลักธรรมค าสอนและน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การเทศนา การปาฐกถา ในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ และการ
เผยแผ่ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ วิดิทัศน์ รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หรือการจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ  
 ๔) การสาธารณูปการ เป็นการจัดการศาสนสมบตัิ ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบดูแล รักษา
ให้เป็นไปตามกฎหมายพระธรรมวินัยหรือมติมหาเถรสมาคม โดยค านึงถึงการสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษา
สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซ่มสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้ 
 ๕) การศึกษาสงเคราะห์  เป็นการด าเนินการจัดการศึกษาที่ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม ค าสอนของศาสนา เพื่อให้สามารถ
ด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะคือ 
  (๑) การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้พระภิกษุ สามเณร
และนักเรียนได้รับศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนราษฎร์ การกุศลของวัด ศูนย์การ
เรียนรู้ศีลธรรมในวัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิมหรือวัดหยุดอื่น ๆ ) ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงฆ์  
  (๒) การสงเคราะห์เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติเช่น การสร้างสถานศึกษาในบริเวณวัดหรือให้ใช้ หรือให้เช่าที่ดินวัด เป็นผู้
อุปการะโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น 
  (๓) การสอนศีลธรรมแกน่ักเรยีนและนักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เช่นการสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรมหน่วยงานพระธรรมทูต เป็นต้น 
  (๔) การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาเช่น 
มอบทุนและมอบอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น  
 ๖) การสาธารณสงเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย เช่น สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่
ประกอบการกุศลเกี่ยวกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การเผาศพ เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่จัด
ฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้าย หรือผู้ยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน 
การให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การสารณสุขมูลฐาน เป็นต้น  
 ในการพัฒนาทั้ง ๖ ด้านน้ัน วัดจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์กรรัฐ ที่มา
มีส่วนในการบริหารจัดการในกิจกรรมดังกล่าว  

๓. องค์กรรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับวัดและคณะสงฆ์  
 จากบทบาทของวัดข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัดมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ หลาย
องค์กรด้วยกัน เช่นในการจัดการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นั้นก็จ าเป็นต้องให้มีความสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และการสารณสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ก็มีความเกี่ยวข้อง
กับกับกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็น



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๘๑ 

 

 

ต้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงองค์กรรัฐในส่วนที่ส่วนเกี่ยวข้องกับวัดโดยตรง คือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงใด แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ
ของรัฐระดับกรม ข้ึนตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  
 ๑. ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ความเป็นมาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น ตามประวัติและพัฒนาการโดยล าดับ
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา มีราชบัณฑิตเป็นผู้รับมอบหมายภารกิจด้านศาสนา จนมาถึง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหน่วยงาน ๓ หน่วยงานคือ กรมธรรมการ กรมสังฆการีและกรมราชบัณฑิต 
ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้มีการรวมกรมธรรมการ กรมสังฆ
การี กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์สถานและกรมศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการ ดังนั้นกล่าวได้ว่า 
ในอดีตที่ผ่านมา กรมการศาสนาและการศึกษา จะด าเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงาน
ด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ “กระทรวงธรรมการ” ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้
มีการประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม จึงเปลี่ยนช่ือกระทรวงธรรมการเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ และมีการจัดต้ังกรมศาสนาข้ึนจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ ๓ ตุลาคมได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงทบวงกรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม
ออกเป็น ๒ ส่วนคือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง 
ทบวงใด 
 ๒. หน้าท่ีของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๓ 
“ให้ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง และ
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท าหน้าที่ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม” กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙๕ ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อ ๒ “ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การ
อุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพฒันางานพระพทุธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธ
มณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่ง เสริมพัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนา โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะ ผู้ส าเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการ และการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ์ 
 (๓) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 (๔) ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
 (๕) ดูแล รักษ และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
                                                   

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๕  ก/หน้า ๑๑, มีนาคม ๒๕๔๙. 



๓๘๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 (๖) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
 (๗) ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
 (๘) ปฏิบัติการอันใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ๓. การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างวัดและองค์กรของรัฐ  
 จากการให้สัมภาษณ์ของนายสมเกียรติ ธงศรี๖ รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กล่าวว่า “ปัจจุบันวัดและศาสนสถานหลายแหง่มบีทบาทมากข้ึนในสงัคมไทย เป็นทั้งสถานที่
ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น หลักธรรมค าสอน ประวัติศาสตร์ 
ศิลปกรรม ต าราแพทย์แผนไทยและรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนทั่วไปอีกด้วย ฉะนั้นการพัฒนา
วัดให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจการดังกล่าว จ าเป็นต้องบูรณาการระหว่างองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง
และการจัดการของคณะสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยของรัฐที่คอย
ประสานงานระหว่างวัดกับรัฐ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของวัดทั้ง ๖ ด้านดังนี้ 
 (๑) ด้านการปกครอง รับสนองงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ ของสมเด็จพระสังฆราช มหา
เถรสมาคม  และเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งประสานเจ้าคณะพระสังฆาธิการและสนองงานเพื่อให้มีการตรวจเยี่ ยม ถวายความรู้ ในการ
บริหารกิจการของวัดและการปกครองภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงาน เพื่อพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีวุฒิการศึกษาและทักษะในการบริหารจัดการวัดให้
มากยิ่งข้ึน โดยประสานมหาวิทยาลัยสงฆ์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม ส่งเสริมให้วัดต่าง 
ๆ ร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงของวัด ชุมชน และพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมต่าง 
ๆ  ที่ไม่ขัดกับหลักของพระพุทธศาสนาและสมณวิสัยเป็นสื่อ เช่น การออกเยี่ยมประชาชนโดยรอบวัด 
การเป็นแกนน าในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
 (๒) ศาสนศึกษา สนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมหรือสามารถให้จัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งข้ึน จัดให้มีการยกย่องส่งเสริมวัดที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่
นักเรียน โดยประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม 
 (๓) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้วัดที่มีความพร้อมและสามารถจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งข้ึน  
 (๔) การศึกษาสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือและให้มีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือที่
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ประสานคณะสงฆ์ในการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ รวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวัด ชุมชน และประชาชน โดย
หลักการให้วัดและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นต้นแบบและเป็นที่พึ่งของวัดและชุมชนอื่น 

                                                   
๖ สมเกียรติ ธงศรี, รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สัมภาษณ์เม่ือเดือนกันยายน 

๒๕๖๑. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๘๓ 

 

 

 (๕) การสาธารณูปการ ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนที่วัด โดยให้มีการแบ่งแยกเขตพุทธาวาส 
เขตสังฆาวาส และเขตต่าง ๆ เช่น เขตอภัยทาน ภายในวัด ให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน ตามความเหมาะสม
ของวัดนั้น ๆ ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาด สงบ ร่มรื่น และร่มเย็น เหมาะส าหรับเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุขของ
จิต สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วัดและชุมชนโดยรอบ ส่งเสริมและถวาย
การอุปถัมภ์ให้วัดมีเสนาสนะที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ประหยัดและปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 
ปราศจากมลพิษ  
 (๖) การสาธารณสมบัติ จัดระบบการจัดเก็บรายได้ตามระเบียบให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เร่งรัดให้มีการจัดประโยชน์ที่ศาสนสมบัติกลางให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งจัดให้
มีระบบการตรวจสอบเพื่อการปรับแผนการด าเนินการเป็นระยะ  
 ดังนั้น การบริหารจัดการระหว่างวัดและองค์กรรัฐ ต้องท างานด้วยการบูรณาการ เพื่อให้การ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐจึงต้องดูแล อุปถัมภ์ เอาใจใส่วัด เพื่อให้
วัดมีศักยภาพในการด าเนินการสู่ความส าเร็จทั้ง ๖ ด้านโดยสมบูรณ์ อีกทั้งส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) และมีภารกิจในการสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนมหาเถรสมาคม 
(มส.) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การจัดการความสมดุลระหว่างวัดและรัฐ 
๑. ความสมดุลระหว่างวัดกับองค์กรของรัฐในบริบทพุทธกาล  
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดหรือพระพุทธศาสนากับรัฐนั้นมีมาแต่สมัยพุทธกาล ไม่ว่ารัฐจะมี

รูปแบบการปกครองแบบใดก็ตาม จะมีธรรมเนียมแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับรัฐ ซึ่งรัฐมี
หน้าที่อุปถัมภ์บ ารุงวัด (พระสงฆ์และพุทธศาสนา) แต่ไม่อาจกล่าวได้โดยตรง เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้
บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจรัฐหรือความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับรัฐไว้โดยตรง เนื่องจากศาสนาของ
พระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น และธรรมะของพระองค์นั้นเป็นการส่งเสริมให้การบริหารรัฐ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สงบร่มเย็น การปกครองคณะสงฆ์ยุคต้น ๆ พระพุทธเจ้าทรงกระท าด้วย
พระองค์เองทุกอย่าง ต่อมาได้มีการแบ่งเบาภาระให้พระสาวกช่วยกันท าบ้างและเพื่อเป็นการที่จะรับ
ช่วงงานจากพระองค์ จนกระทั่งใกล้ปรินิพพานพระองค์ทรงมอบความเป็นใหญ่ ให้หมู่พระสงฆ์สาวก 
และเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งภิกษุและภิกษุณีออกไปเผยแพร่ศาสนาในทวีปต่าง ๆ ตามที่ได้
กล่าวไว้ในตอนต้นท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับรัฐเริ่มขึ้นตามบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย 
 ๒. ความสมดุลระหว่างวัดกับรัฐในบริบทสังคมปัจจุบัน  

ในบริบทสังคมปัจจุบันที่เรียกว่า เป็นยุคโลกาภิวัตน์  เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง ด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 
ของวัด เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถท าให้คนในสังคมเกิดจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้ 
องค์กรของรัฐที่มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้วัดสามารถด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ 
ได้ส าเร็จคือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจส าคัญ ในการขับเคลื่อนประสานนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์โดยมหาเถร
สมาคมและวัด ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน เกื้อกูลและส่งเสริมซึ่งกันและกัน  โดยด าเนินการตาม



๓๘๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

แนวปฏิบัติหรือกรอบการพัฒนา ๖ ด้านดังที่กล่าวมา ทั้งวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี
การบูรณาการงานทั้ง ๖ ด้านและน าไปปฏิบัติตามภารกิจที่ตนได้รับ ให้สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้มากที่สุด ในการจัดการสมดุลระหว่างวัดกับองค์กรรัฐนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี๗ ได้ให้
ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า “ทางด้านส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้นพยายามเป็นองค์กรกลางที่คอย
สนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวก ประสานงาน ถวายความรู้ ถวายค าแนะน าที่ถูกต้องและลด
แรงกดดัน หรือการปะทะกันระหว่างวัดกับรัฐ ในกรณีที่วัดกับองค์กรรัฐที่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้อง
กัน” ส่วนพระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญาโต)๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ให้ความเห็นว่า 
“แม้ว่าการปฏิบัติงานนั้น ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกประการ แต่นับได้ว่าดีกว่าเมื่อยุคก่อนที่มีความชัดเจน 
รวดเร็วและก าลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนา
รวมทั้งองค์กรรัฐที่สัมพันธ์กับวัดน้ันอยู่ในระดับที่พอใจ และยังเห็นว่าองค์กรรัฐนั้นไม่ได้เข้ามาก้าวก่าย
การบริหารงานของวัด” ดังนั้น การรับฟังทัศนะของทั้งตัวแทนวัดและองค์กรรัฐทั้งสองฝ่ายต่างได้
แสดงทัศนะที่มีความสอดคล้องกันที่ว่า การจัดการสมดุลนั้นอยู่ในระดับที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ  โดยวัดก็
พยายามปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย ส่วนองค์กรของรัฐ ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ก็ได้พยายามสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการพัฒนาองค์กรพระสงฆ์ ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคม 

๕. บทสรุป  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เข้าใจได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับองค์กรของรัฐ ซึ่งในที่นี้
หมายถึง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในบริบท ๖ ด้าน เช่น ด้านการ
ปกครอง ทางวัดจ าเป็นต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และระเบียบอื่นๆ 
ส่วนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ต้องให้ความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้งานของคณะ
สงฆ์เกิดความเป็นระเบยีบเรียบร้อย ดังนั้น หากวัดและองค์กรรัฐได้บริหารจัดการร่วมกันตามระเบียบ
กฏเกณฑ์มีอยู่ย่อมท าให้เกิดความสมดุลได้ ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ 
บทบาท ๖ ด้าน วัด องค์กรของรัฐ ความสมดุล 

๑. การปกครอง เจ้าอาวาสและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ส อ ด ส่ อ ง ดู แ ล รั ก ษ า ค ว า ม
เรี ยบร้ อยดี ง ามให้พระภิก ษุ
สามเณรปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยและกฎหมายต่างๆ 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แ ห่ ง ช า ติ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ ก าหนดอัตรา
ผู้บริหารและอบรมพัฒนา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป ฏิ บั ติ ข อ ง พ ร ะ ภิ ก ษุ
ส าม เณร  และบริ ห า ร
จัดการคณะสงฆ์ร่วมกับ
มหา เ ถ ร ส มาค ม  ต า ม
กฎเกณฑ์ 

๒. ศาสนศึกษา เจ้าอาวาสและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ส่ง เสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ทั้งแผนกธรรม-บาลี และ

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แ ห่ ง ช า ติ  ส นั บ ส นุ น
กา รศึ กษ า  ภ า ษา บา ลี 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ภาษาบาลี
และนักธรรม ธรรมศึกษา 

                                                   
๗ สมเกียรติ ธงศรี, รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สัมภาษณ์เม่ือเดือนกันยายน 

๒๕๖๑. 
๘ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 

สัมภาษณ์เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๖๑. 
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แผนกสามัญ นักธรรม ธรรมศึกษาด้วย
งบประมาณที่จัดให้แต่ละ
วัดอย่างเพียงพอ 

ร่วมกับส านักงานแม่กอง
บ า ลี ส น า ม ห ล ว ง แ ล ะ
ส านักงานแ ม่กองธรรม
สนามหลวง 

๓ .  เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา 

เจ้าอาวาสและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้หลักธรรม
ค า สอนและน า ไปปฏิบั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวัน   

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  สนับสนุนให้ มี
การฝึกอบรมพระนักเทศน์
แ ล ะ นั ก เ ผ ย แ ผ่ ด้ ว ย
งบประมาณให้คณะสงฆ์จัด
โครงการอบรมสัมมนา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เ กิ ด พ ร ะ ธ ร ร ม ทู ต ใ น
ประเทศและต่างประเทศ
จนท าให้เกิดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังนานา
ประเทศ 

๔ .  ก า ร ศึ ก ษ า
สงเคราะห์ 

เจ้าอาวาสและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
บริหารจัดการและรักษาศาสน
สมบัติให้เป็นไปตามพระธรรม
วินัยและกฎหมาย  

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ 
จัดให้มีโรงเรียนทางเลือก 
เช่น โรงเรียนปริยัติธรรม
สามัญ โรงเรียนการกุศล
ต่างๆ  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การร่วมมือกันระหว่างวัด 
บ้ า น  ชุ ม ช น  แ ล ะ
หน่วยงานราชการ บริหาร
จัดการโรงเรียนดังกล่าวให้
มีคุณภาพ 

๕ .  ก า ร
สาธารณูปการ 

เจ้าอาวาสและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนให้ มีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมค าสอน
ของศาสนา  

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ประสานงานให้
คณะสงฆ์ได้มีบทบาทใน
การสาธารณูปการต่าง ๆ 
เช่น ปัญหาน้ าท่วม ปัญหา
สามชายแดนภายใต้ เป็น
ต้น  

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
มีงบประมาณบางส่วนที่
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยมีพระภิกษุ
สงฆ์ร่วมกัน บริหารจัดการ
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น 
กรณีช่วยเหลือวัดใน ๓ 
ชายแดนภาคใต้ 

๖. การสาธารณ
สมบัติ 

เจ้าอาวาสและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่ไม่ขัดพระธรรมวินัย ใช้วัดเป็น
สถานที่ จั ด ฝึ กอบรม วิช าชี พ 
ต่าง ๆ  

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แ ห่ ง ช า ติ  จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ก า ร
บริห าร จั ดการ วัด  เช่ น  
การยกวัดราษฎร์ เป็นวัด
หลวง ยกส านักสงฆ์เป็นวัด 
ส่งเสริมงบประมาณเพื่อ
ดูแลรักษา ซ่อมแซม  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ใ ช้ พื้ น ที่ วั ด ใ ห้ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ อ บ ร ม
พัฒนาพระภิกษุสงฆ์ ให้
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ดู แ ล
โบราณสถาน  

จากที่กล่าวมาทั้ งหมด ความสมดุลระหว่างวัดกับองค์กรของรัฐ ได้แก่  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อทั้งสององค์กรต่างท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ คือต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่ก้าวก่าย แทรกแซง กิจการงาน ซึ่งกันและ
กัน แต่พร้อมให้ความร่วมมือกัน ในกรอบของพระธรรมวินัยสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ ในสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายคือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนานั่นเอง 

 

 



๓๘๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

บรรณานุกรม 
เฉลิมพล โสมอินทร์. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและการปกครองของคณะสงฆ์ไทย . กรุงเทพ  

มหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๕ ก/หน้า ๑๑, มีนาคม ๒๕๔๙. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้า ๔๑-๕๑, มกราคม ๒๕๖๐. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๕๐ ก/หน้า ๑-๔, กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 

สัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑. 
สมเกียรติ ธงศรี, รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยายน 

๒๕๖๑. 
 
 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๓๘๗ 

 

 

ความสัมพันธร์ะหว่างประเพณี วัฒนธรรม และศลิปะไทยตามแนวพุทธศาสตร์ 
The relationship between tradition, culture and Thai art in accordance 

with Buddhist principles  

ดร.ธเนศ เกษศิลป์  
อาคม ดวงมาลัย  

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท าบทความนี้ คือ ๑) เพื่อศึกษาประเพณีไทย ๒) เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
ไทย ๓) เพื่อศึกษาศิลปะไทย และ ๔) เพื่อศึกษาแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี วัฒนธรรม 
และศิลปะไทยตามแนวพุทธศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ๑) ประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะของ
สังคมไทยถือได้ว่าเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตต้ังแต่เกิดจนตายที่มีความเช่ือมโยงกับหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ๒) บริบทของวัฒธรรมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกมี
ผลท าให้เกิดการเปลียนแปลงไปบ้างของประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะแต่ทั้งนี้ก็ยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ของสังคมไทยอยู่ ๓) ความสัมพันธ์ของประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะจึงเป็นการแสดงออก
ถึงความมีอารยธรรมของสังคมไทย 
ค าส าคัญ : ประเพณี, วัฒนธรรม, ศิลปะไทย 

Abstract 
 The purpose of this article is 1) to study Thai traditions 2) to study Thai 
culture 3) to study Thai art 4) the concept of relationship between tradition, culture 
and Thai art in accordance with Buddhist principles. The study indicated that : 1) 
Tradition, culture and art of Thai society can be considered as the foundation of life 
from birth to death that is deeply linked to the principles of Buddhist. 2) The context 
of a society that has changed according to global trends has resulted in some 
changes of tradition Culture and art but still maintaining the uniqueness of Thai 
society. 3) The relationship of tradition Culture and art therefore expresses the 
civilization of Thai society under the concept of Buddhist. 
Keywords: Traditions, Culture, Thai art 
 
๑. บทน า 

มนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าชนชาติใด จะต้องเกี่ยวข้องกับสองสิ่งตามนัยแห่งจริยศาสตร์ 
คือ สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เกิดมาควบคู่กับเรา และเป็นอันหนึ่งอันเกี่ยวกับเรา และอยู่กับเราตลอดไป ไม่ว่า

                                                   
 นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และอาจารย์ประจ า

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
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เราอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นก็ตามเช่น เช้ือชาติ ซึ่งได้มาจากการเกิดซึ่งพ่อ แม่ เป็นผู้ให้มา เป็นต้น 
ประการต่อมา สิ่งที่เรามีหรือ อันได้แก่สิ่งที่เกิดข้ึนตามมาภายหลังจากการเกิด เช่น ศาสนา ภาษา 
หรือเครื่องแต่งกายประจ าชนชาตินั้น ๆ เป็นต้น 

ประเทศไทยมี ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เช่น 
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์  ผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ของท้องถ่ินตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ผู้คนในชุมชนให้ความ
นับถือ เมื่อมีการจัดพิธีดังกล่าวข้ึน ผู้คนในชุมชนที่มาร่วมพิธีจะเกิดความรักและความสามัคคีเป็น
ปึกแผ่นแก่ชุมชนเป็นอย่าดี ปัจจุบันวัฒนธรรมและประเพณีของไทยก าลังเลือนหายไป อันเป็นปัญหา
ที่เกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น ด้วยความไม่รู้บ้าง ด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปบ้าง แม้จะมีการน ามา
ปฏิบัติอยู่บ้าง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจข้ันตอนในเรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ จึงท าให้มีการปฏิบัติอย่าง
ไม่ถูกต้อง ขาดความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ในภายภาคหน้าอาจท าให้วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามมี
ความเสื่อมถอยไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะเลือนหายไปตามกาลเวลา๑  ดังนั้นแล้วจึงเป็นประเด็นปัญหา
ให้ได้ศึกษาว่า สังคมไทยมี่ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอะไรบ้างและจะสืบทอดเจตนารมณ์ของสาม
สิ่งนี้ไว้ได้อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒. ประเพณีไทย 
 อย่างที่ได้กล่าวไว้ในบทน าว่า ประเพณี เป็นการแสดงออกถึงความเป็นชนชาตินั้น ๆ ของ
บุคคล อาจจะมีบางประเพณี ที่ไม่ได้ถูกล่าวถึง เมื่อมาถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ที่ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และจริง ๆ แล้วประเพณีต้องปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัยหรือไม่ ซึ่งก็เป็น
เรื่องที่น่าสนใจศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าจริง โดยมีประเด็นศึกษาดังนี้ 

ความหมายของประเพณี 
พระยาอนุมานราชธน๒ กล่าวไว้ว่า ประเพณีแบ่งได้เป็น จารีตประเพณี ขนบประเพณี และ

ธรรมเนียมประเพณี โดยอธิบายว่า 
ขนบประเพณี คือประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางเป็นระเบียบแบบแผนข้ึนไว้ จะโดยตรงหรือ

โดยอ้อมแล้วแต่กรณี เช่น ลูกที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ถือว่าผิดขนบประเพณี 
ส่วนธรรมเนียมประเพณี คือประเพณีที่สังคมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่ถือว่าผิด เป็น

แต่นิยมกันว่าควรประพฤติ เช่น เมื่อผู้น้อยไปหาผู้ใหญ่ ก็มักจะมีของไปฝากตามธรรมเนียมประเพณี 
โดยสรุปแล้ว ประเพณี ว่าด้วยเรื่องของระเบียบแบบแผนที่ก าหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคมนั้น ๆ ฝ่าฝืนมักถูกต าหนิจากสังคม 
ลกัษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันไปบ้างตามความนิยม
เฉพาะท้องถ่ิน แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเฉพาะส่วน
ปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่งหรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถ่ิน ส าหรับประเพณีไทยมักมีความเกี่ยวข้องกับ
ความเช่ือในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์มาแต่โบราณ 
                                                   

๑ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, พิธีกรรมและประเพณี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๒). 

๒ พระยาอนุมานราชธน, วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย, (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๔). 
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ความส าคัญของประเพณี 
 ประชิด สกุณะพัฒน์๓ สรุปเกี่ยวกับความส าคัญของประเพณีไว้ว่า 
 ๑. ประเพณีเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ แสดงความเป็นมาทางความเจริญของสังคมมาช้านาน  
 ๒. ชาติไทยมีประเพณีเป็นเอกลกัษณ์ การมีประเพณีเป็นของตนเองเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นตัวเช่ือมความรู้สึกของชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 ๓. ประเพณีมีส่วนในการสนับสนุนให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในทรรศนะที่ดีและถูกต้อง
ประเพณีใดถ้าดีอยู่แล้วก็ควรรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป 
 สรุปได้ว่า ประเพณีของสังคมไทยน้ันได้แนวคิดและหลกัปฏิบัติทีโ่ดยส่วนมากแล้ววิถีชีวิตที่ผูก
ติดอยู่กับหลักความเช่ือทางศาสนา ตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อถึงก าหนดที่จะจัดกิจกรรมข้ึน ผู้คนในสังคม
ก็จะมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันจัดกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นการสร้างความสามัคคี เป็นการสร้าง
บุญสร้างกุศลร่วมกันตามความเช่ือ ประเพณีในสังคมไทยจึงเป็นการส่งเสริมในคนในชาติเกิดความรัก 
ความสามัคคี ตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันชาติ 

๓. วัฒนธรรม 
 ประเพณีของสังคมไทยได้สร้างให้คนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคีดังกล่าวแล้ว ยังเป็น
การสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมมีจิตใจที่ดีงาม ท าให้รู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี ก็ด้วยพื้นฐานมาจาก
กิจกรรมที่ท าร่วมกันในสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างชัดเจนจึงต้องศึกษา
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ความหมายของวัฒนธรรม 
อมรรัตน์ เทพก าปนาท๔ ได้กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรม หมายถึง มรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมปรับปรุง

และรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม วัฒนธรรมเกิดจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เป็นแนวเดียวกันอย่าง
ต่อเนื่องของสมาชิกในสังคม สืบทอดเป็นมรดกทางสังคมต่อกันมาจากอดีต  

โดยสรุปก็คือ วัฒนธรรม แสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ของคนในชาติอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่ยอมรับแนวทางในการประพฤติและปฎิบัติร่วมกัน 
 ลักษณะความเจริญแห่งวัฒนธรรม 
 พระยาอนุมานราชธน๕  ได้อธิบายลักษณะความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมดังนี้คือ 

๑. ต้องมีการสั่งสม และการสืบต่อ ตกทอดกันไปไม่ขาดตอนมีมรดกแห่งสังคมอันเกิดจาก
ผลิตผลของสังคมที่สร้างสมไว้ 

๒. ต้องมีแปลกมีใหม่มาเพิ่มเติมของเดิมให้เข้ากันได้ 
๓. ต้องส่งเสริมเพื่อให้แพร่หลายไปในหมู่ของตนและตลอดไปถึงชนหมู่อื่นด้วย 
๔. ต้องปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสภาพของเหตุการณ์ 

                                                   
๓ ประชิด สกุณะพัฒน์, วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทย, (กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, ๒๕๔๖).  
๔ อมรรัตน์ เทพก าปนาท, ความหมายวัฒนธรรม, (กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒). 
๕ พระยาอนุมานราชธน, วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย. 



๓๙๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจท าให้สมาชิกของสังคม
เกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น การรักษาหรือธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิม จึง
ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามยุคสมัย 

๔. ศิลปะ 
 ไม่ว่าจะเป็นประเพณีหรือวัฒนะธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันจ าต้อง
ศึกษา ประพฤติและปฏิบัติเพื่อไม่ให้กาลเวลามาพรากความผิดเพี้ยนจากการกระท าที่รู้เท่าไม่ถึงกาล
จากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันอาจเป็นเหตุให้ประเพณีและวัฒนธรรมถูกลดทอนคุณค่าเหลือไว้แต่เพียง
เรื่องเล่าในต ารา ศิลปะก็เช่นเดียวกัน คุณค่าของศิลปะจะปรากฏออกมามากหรือน้อยเพียงใด ผู้ที่
ศึกษาและเข้าใจถึงศิลปะจะเป็นผู้ให้ค าตอบ ดังนั้นประเด็นที่จะศึกษาต่อไปนี้จึงเป็นพื้นฐานของการ
ตอบค าถามถึงคุณค่าของศิลปะ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค านิยามของศิลปะ 
ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิดและหรือ  

ความงามทั้งนี้จะกล่าว โดยรวม ก็คือ ศิลปะ จะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบ ๓ ประการ คือ 
๑. มีความงาม 
๒. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน 
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ 
เหตุที่จ ากัดวงอยู่เฉพาะผลิตผลของมนุษย์ อาจเป็นเพราะว่า ในบรรดาสัตว์โลกด้วยกัน 

มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถ สร้างสื่อ ในการท าความเข้าใจร่วมกันดีที่สุด และการด าเนิน 
ชีวิตก็มีการพัฒนาไปเป็นระบบ เพราะมนุษย์มีสมองที่รู้จักคิด และถูกยอมรับว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่
ประเสริฐที่สุด 

ดังนั้น รูปร่างลักษณะหรือ ผลงานที่รังสรรค์จากสิ่งต่าง ๆ ที่มิใช่ผลงานของมนุษย์ รวมทั้ง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มีความสลับซับซ้อน มีความสวยงาม มีรูปทรงแปลกตา แม้มนุษย์จะมีความ
ช่ืนชม แต่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นผลงานศิลปะ แต่หากมนุษย์ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจในการ
รังสรรค์ผลงานข้ึนมาใหม่ ถือว่าเป็นศิลปะ แต่จะเป็นศิลปะบริสุทธ์ิ (Fine Art) หรือศิลปประยุกต์ 
(Applied Art) หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ในการรังสรรค์ 
 สรุปได้ว่า ศิลปะเป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยความคิดของมนุษย์ ปรากฏการตาม
ธรรมชาติเป็นแต่เพียงแรงบันดาลใจเพื่อให้มนุษย์ได้รังสรรค์ผลงานออกมา มีความแตกต่าง
หลากหลายตามแต่จินตนาการของแต่ละบุคคล ซึ่งก็แล้วแต่ว่าศิลปินต้องการที่จะรังสรรค์ผลงาน
ออกมาเพื่อที่จะสื่อให้เข้าใจถึงอะไร 

๕. พุทธศิลป์  
 พุทธศิลป์ เป็นงานศิลปะที่ช่าง/ศิลปิน สร้างข้ึนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือสร้างข้ึน
เพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่เป็นงานจิตรกรรม ได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ วิหาร หรือ
ผลงานด้านปฏิมากรรมได้แก่ พระพุทธรูป และงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ศาสนสถานที่เป็นโบสถ์ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ สถูป เจดีย์ เป็นต้น งานพุทธศิลป์จะเป็นตัวเล่าเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ส่งผลให้งานพุทธศิลป์เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย สะท้อนลักษณะ
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๓๙๑ 

 

 

นิสัย บุคลิกภาพของคน ไทยที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม รักสงบ แจ่มใส สนุกสนาน เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
สร้างความเข้าใจ และจินตนาการที่ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่ างมี
ความสุข เหตุน้ัน จึงต้องศึกษาให้เข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 

ความหมายของพุทธศิลป์ 
 เพื่อให้เข้าใจในพุทธศิลป์จึงจ าเป็นต้องศึกษาปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ โดยเริ่มจากการให้
ความหมายของค าว่าพุทธศิลป์ โดยมีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 

พุทธศิลป์ หมายถึง งานศิลปะประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรม และ
จิตรกรรม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่และการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และเป็นสิ่ง
ช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความเข้าใจ ประพฤติและปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงาม
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า พุทธศิลป์ เป็นงานศิลปะที่ช่าง/ศิลปินรังสรรค์ข้ึน
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้เข้าใจพุทธศิลป์จึงควรศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้ 
 สรุปได้ ว่า พุทธศิลป์เป็นงานศิลปะที่ ช่างศิลป์รังสรรค์ข้ึนมาจากแรงบันดาลใจทาง
พระพุทธศาสนา ผลงานที่แสดงออกมาก็ถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏแฝงไปด้วยแนวคิด
คติ ความเช่ือ ตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา  

๖. ความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนามีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อสังคมไทย ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานของวัฒนธรรมไทยในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากพื้นฐานของวัฒนธรรมเกิดจากความเข้าใจของคน
ไทยโดยส่วนใหญ่มาจากพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อเข้าใจในหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาก็จะ
น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ โดยถ่ายทอดผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างถูกต้อง อาจกล่าวได้ว่า 
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่ในทุกอิริยาบถของวัฒนธรรมไทย  ท าให้วัฒนธรรมไทย
กลายเป็น วัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา  
 ๖.๑ ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย 
 ส าเนียง เลื่อมใส และคณะ๖ วัฒนธรรม คือ ธรรมที่น ามาซึ่งความเจริญหรือสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความเจริญงอกงาม วัฒนธรรมอาจแสดงออกได้ทั้งในเรือ่งของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความดีงาม 
ความสมานสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ ดังนั้น วัฒนธรรม จึงเป็นเครื่องมือหรือมาตรวัดความ
เจริญของสังคมไทย โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยปรากฏในประเภท
ของวัฒนธรรม ๒ ประการ คือ  
 ๑. วัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่สื่ออกมาเป็นเรื่องราวผ่านวัตถุเป็นหลัก เนื่องจาก
จุดเด่นของวัตถุ คือ เห็นได้ สัมผัสจับต้องได้ ดังนั้นความดีงามของวัฒนธรรมสายนี้ สามารถซึมซับรับ
เอาได้จากการเห็น การสัมผัสโดยตรง วัฒนธรรมทางวัตถุที่เด่นชัดที่สุด คือ 

                                                   
๖ ส าเนียง เลื่อมใส และคณะ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ส านักพิมพ์เอกพันธ์ จ ากัด, ๒๕๕๑). 



๓๙๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ๑.๑ งานด้านสถาปัตยกรรม เช่น วิหาร โบสถ์ เจดีย์ หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา 
 ๑.๒ งานด้านประติมากรรม เช่น พระพุทธรูปต่าง ๆ รูปลักษณ์หรือสัญลักษณ์ทางศาสนา 
 ๑.๓ งานด้านจิตกรรม เช่น การวาดภาพฝาผนังในพระอุโบสถหรือพระวิหาร 
 งานทั้ง ๓ สาขาที่กล่าวมาเป็นงานที่ประณีตสวยงามซึ่งบางแห่งมีคุณค่ามากจนประเมินค่า
มิได้ หรือบางแห่งดูไม่สวยงามนักตามสายตาของนักศิลปะ ไม่มีคุณค่าเป็นตัวเงินตามทัศนะของนัก
สะสม แต่ทุกช้ินงานล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในเนื้องาน เพราะทุกช้ินงานได้รับการรงัสรรค์ข้ึนจากชาวพุทธ
ที่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา บางช้ินงานงดงามเสียจนผู้ที่ได้พบเห็นคิดว่าไม่ใช่เป็นฝีมือของ
มนุษย์ นั่นคืออ านาจแห่งความเข้าใจที่มีต่อพระพุทธศาสนา ความส าคัญของวัฒนธรรมทางวัตถุ
สะท้อนให้เราเห็นคุณค่าใน ๓ เรื่อง คือ 
 ๑. เป็นความเข้าใจ ความเช่ือ และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 
 ๒. เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่แฝงไปด้วยแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

๓. แสดงฝีมือ และภูมิปัญญาของการเป็นศิลปินไทย 
 ๒. วัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติของคนที่สะท้อน
สังคมให้เห็นถึงความเข้าใจ ความเช่ือ และความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมลักษณะนี้
เราสามารถสังเกตได้จากการแสดงออกของผู้คนในสังคม ๓ ด้าน คือ 
 ๒.๑ ทางกาย ได้แก่ การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ เช่น การยิ้มแย้ม การอ่อนน้อม
ถ่อมตน การมีสัมมาคารวะ และการช่วยเหลือเกื้อกูล 
 ๒.๒ ทางวาจา ได้แก่ การแสดงออกทางการติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน ทั้งการสื่อสารด้วย
การพูดและการสื่อสารด้วยตัวอักษร หรือทั้งที่เป็นวัจนภาษา หรืออวัจนภาษา 
 ๒.๓ ทางใจ ได้แก่ การคิด ความปรารถนาดีต่อกัน การมุ่งความสุขความเจริญให้เกิดข้ึนแก่
กันและกัน 
 พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ทั้ง ๓ ด้าน ล้วนผ่านการอบรมขัดเกลาจากค าสอนใน
พระพุทธศาสนา พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงเป็นการแสดงออกต่อกันและกันอย่างสันติ สุภาพ 
นุ่มนวล และอ่อนโยน จึงมีค ากล่าวว่า ค าสอนในทางพระพุทธศาสนา เป็นค าสอนที่เสริมสร้างสันติสุข 
และสันติภาพ เป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลส และการพ้นทุกข์  

๖.๒  ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาต ิ
ส าเนียง เลื่อมใส และคณะ๗ แม้กฎหมายรัฐธรรมนูญจะไม่ได้ก าหนดหรือบัญญัติให้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศแต่การที่
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ จังถือเสมือนว่า เป็นศาสนาประจ าชาติ 

ความเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือน้ีย่อมแสดงให้เห็นว่าแนวคิด ความเช่ือ วิถีการด าเนิน
ชีวิตของคนส่วนใหญ่มีส่วนเหมือนกันและใกล้เคียงกัน และด้วยความคล้ายกันเหมือนกันนี่เอง ที่

                                                   
๗ ส าเนียง เลื่อมใส และคณะ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ส านักพิมพ์เอกพันธ์ จ ากัด, ๒๕๕๑). 
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๓๙๓ 

 

 

ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของกลุ่มที่คนอื่นมองเห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือ
ประเทศไทย 

นิสัยคนไทยส่วนใหญ่ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นไปเองหรือเป็นธรรมชาติ 
พฤติกรรมเหล่าน้ีเรียกว่า เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 

ความเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติพิจารณาได้ ๒ ประเภท คือ เอกลักษณ์และมรดกของ
ชาติด้านรูปธรรม (วัตถุสิ่งของ) และเอกลักษณ์และมรดกของชาติด้านนามธรรม (พฤติกรรมการ
แสดงออก) 

๑. เอกลักษณ์และมรดกของชาติด้านรูปธรรม 
 เอกลักษณ์และมรดกของชาติด้านน้ีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมและสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง
กัน ๔ ด้าน คือ 
 ๑.๑ สถาปัตยกรรม หมายถึง การออกแบบก่อสร้างต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น วัดวาอาราม ปูชนียสถานต่าง ๆ มีวิหาร โบสถ์เจดีย์ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการออกแบบปราสาทราชวังและอาคารบ้านเรือน เช่น อาคารทรงไทย อาคารทรงปั้นหยา 
อาคารทรงกาแล อาคารเหล่าน้ีถือเป็นเอกลักษณ์ไทยทั้งสิ้น 
 ๑.๒ ประติมากรรม หมายถึง การปั้น การแกะสลัก รวมทั้งการหล่อซึ่งส่วนใหญ่ก็มความ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูปแบบต่าง ๆ ลวดลายที่ประดับตกแต่งตามอาคาร
บ้านเรือน โดยเฉพาะตามศาสนสถาน 
 ๑.๓ จิตรกรรม หมายถึง การเขียนภาพ การวาดลวดลายที่เรียกว่า ลายไทย นับเป็นเสน่ห์
ทางจิตกรรมของไทยอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ส่วนใหญ่ภาพเขียนจะสะท้อนถึง
เรื่องราวพระพุทธศาสนา และภาพจิตกรรมเหล่าน้ีสามารถหาชมได้ตามศาสนสถานเช่นกัน 
 ๑.๔ ภาษาและวรรณกรรม หมายถึง การบรรยายถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนา และค าสอนในพระพุทธศาสนา ภาษาและวรรณกรรมเป็นเอกลักษณ์ทั้งนามธรรมใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องสัมผัสได้ในรูปของเอกสาร 
ต ารา และหนังสือ 
 ๒. เอกลักษณ์และมรดกของชาติด้านนามธรรม 
 เอกลักษณ์ด้านน้ีเป็นเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกของคนในสังคมที่ถูกหล่อหลอม มา
จากหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งผ่านพฤติกรรมการแสดงออกของคนในชาติได้ดังนี้ 
 ๒.๑ คนไทยเป็นคนมีน้ าใจ เมตตา และเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ความเป็นคนมรน้ าใจของคนไทย
เป็นภาพที่สังคมโลกรับได้ และถูกกล่าวถึงนางที่ดีอยู่เสมอ 
 ๒.๒ คนไทยเป็นคนรักความสงบสันติ จะเห็นว่าคนไทยปรับตัวได้ง่าย และอยู่ร่วมกันด้วยดี
กับคนที่มีเช่ือชาติศาสนาต่างกัน แม้ประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา มีหลายศาสนาที่คน
ไทยให้การยอมรับนับถือ แต่คนไทยก็อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองได้ 
 ๒.๓ คนไทยมีลักษณะจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างรุ่นแรงต่อสิ่งท้ังหลาย แม้เรื่องนั้นจะรุ่น
แรงสาหัสเพียงใด คนไทยก็เข้าใจในความจริงและยอมรับความจริงได้ มองเห็นความเป็นธรรมดาของ
ชีวิต ไม่ผูกโกรธเกลียดกันนาน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คนไทยผ่อนคลาย เรียบง่าย ไม่พยาบาทจอง
เวร ไม่ถือโกรธ ให้อภัยง่าย นี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนไทยที่กลายเป็นเอกลักษณ์ชาติ 
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 ๒.๔ คนไทยรักความเป็นอิสระและเสรีภาพ ในการเป็นคนรักอิสระเสรี จึงท าให้คนไทยไม่
ยอมทนต่อการอยู่ภายใต้อ านาจบังคับของใคร มักรวมกันเพื่อปลดแอกให้ตนเองเป็นอิสระและ
แสวงหาอิสรภาพให้กับตนเอง 

๗. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะไทยตามแนวพุทธศาสตร์ 
 ในสังคมไทยยอมรับว่า ประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะ เป็นสามสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมา
เป็นเวลาช้านานแล้ว นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยมีแนวคิดที่
แสดงออกถึงความเป็นชาติแห่งพระพุทธศาสนาได้ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดด้านประเพณี 
 ประเพณีช่วยให้ชนในชาติประพฤติถูกต้องตามท านองคลองธรรม ไม่นอกลู่นอกทาง เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวให้ชนในชาติมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 
 แนวคิดด้านวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งได้สืบทอดต่อมายังชนรุ่นหลัง  วัฒนธรรมจึง
เปรียบเสมือนเครื่องห่อหุ้มสังคม ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้ เพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีสังคม หรือที่ใดมีวัฒนธรรมที่นั่นก็มีสังคม ที่ใดมีสังคมที่นั่นก็มี วัฒนธรรม เท่ากับ
เป็นของสิ่งเดียวกันที่มีสองด้านแยกกันในทางปฏิบัติไม่ได้  
 แนวคิดด้านศิลปะ 
 ศิลปะและสุนทรียภาพสามารถมอีิทธิพลต่อจิตใจของคนเราได้หลายระดับ ระดับแรก คือคาม
คิดใครใฝ่หา เป็นความรู้สึกอยากใกล้ชิด อยากได้หรืออยากครอบครอง (พุทธศาสนาเรียกว่าราคะ) 
ระดับต่อมาคือความรู้สึกดื่มด่ า ปีติ สูงข้ึนมาอีกคือความสงบ และสูงที่สุดคือความรู้สึกที่เหนือโลกย์ 
(transcendence) เป็นสภาวะที่จิตได้สัมผัสกบัความจรงิข้ันสูงสุดหรือปรมัตถ์ เช่น ความรู้สึกเป็นหนึง่
เดียวกับธรรมชาติและจักรวาล สภาวะที่อัตตาตัวตนได้เลือนหาย ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างฉันกับโลกอีก
ต่อไป อยู่เหนือบัญญัติหรือความจริงแบบทวินิยม (dualism) เป็นสภาวะที่จิตเปี่ยมด้วยเมตตากรุณา
อย่างไม่มีประมาณ  

มองในแง่นี้ศิลปะมิใช่ตรงข้ามกับศาสนา แต่สามารถเป็นสื่อน าผู้คนเข้าถึงมิติที่ลึกซึ้งสูงสุด
ในทางศาสนธรรมได้ เซนเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เช่ือมศิลปะเข้ากับการขัดเกลาทางจิตวิญญาณได้ อาทิ 
ศิลปะการชงชา ซึ่งดูเผิน ๆ เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่ซับซ้อน แต่ที่จริงเป็นกระบวนการกล่อมเกลาจิต 
ตั้งแต่ระดับพื้น ๆ คือ การได้สัมผัสกับความงามและรสชาติทางผสัสะ ไปจนถึงการน้อมใจให้สงบ และ
เข้าถึงความจริงที่เหนือสมมติ 

ศิลปะที่สุดยอดน้ันคือความงดงามที่กล่อมเกลาจิตใหส้งบ นิ่ง และเย็น เข้าถึงภาวะที่โปร่งเบา 
และสัมผัสกับมิติอันลึกซึ้งภายใน แต่คุณค่าของศิลปะมิได้มีเพียงเท่านั้น หากยังสามารถน าพาให้ผู้คน
ซาบซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตด้วย 

แนวคิดด้านพุทธศิลป์ 
 พุทธศิลป์เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กับวัดในพุทธศาสนามาโดยตลอด ท าให้มีวิวัฒนาการและการ
ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและก าลังเป็นที่สนใจของคนในสังคมเนื่องจากมีคุณค่าทั้งความสวยงามของ
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รูปแบบและคุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องราว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อธรรมะที่ส าคัญที่ใช้สอนคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี งานพุทธศิลป์มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยมาเป็น
เวลาช้านาน มีรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากงานศิลปะของชาติอื่น ๆ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมเพื่อให้พระภิกษุ 
สามเณร และคฤหัสถ์ที่สนใจได้ศึกษาพุทธศิลป์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาให้คงอยู่
ตลอดไป 
 ดังนั้น แนวคิดของประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะรวมไปถึงพุทธศิลป์ที่เกิดข้ึนอาจกล่าวได้ว่า
เป็นแนวคิดที่ล้วนแล้วแต่จะมุ่งให้ชนในชาติประพฤติถูกต้องตามท านองคลองธรรม ไม่นอกลู่นอกทาง 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ชนในชาติมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติที่ส าคัญ ท าให้เกิดเป็นสังคมที่ดีและมีคุณภาพโดย
ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง เพราะ
เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนแล้วสิ่งต่าง ๆ ก็จะเกิดข้ึนตามไปด้วย  

๘. บทสรุป 
ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากทั้งสามสิ่งนี้มีรากฐานมาจาก

หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนมีความตระหนักถึงความผิดชอบช่ัวดี และประพฤติ
ปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมประเพณีของชาติ ล้วนแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเช่ือ ที่สะท้อนถึงวิถีการด าเนิน
ชีวิต ความเป็นมา และความส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเป็นสิริมงคล ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและ
พราหมณ์ พิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาน้ัน เป็นความเช่ือในเรื่องของความเป็นมงคลแก่ชีวิต 

๒. ความรักความสามัคคี ความเสียสละ ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเครื่องฝึกจิตใจให้รู้จัก
เป็นผู้เสียสละ จะเห็นได้จากงานบุญต่าง ๆ มกเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน เช่น พิธีขน
ทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย ท าให้เกิดความรัก สามัคคี 

๓. การมีสัมมาคารวะ ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างหนึ่ง แสดงถึงความนอบน้อม 
อ่อนโยน ความมีมารยาทไทย 

๔. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ช่วยท าให้คนไทยอยู่ในกรอบที่ดีงาม ถือว่าเป็นเครื่อง
ก าหนดพฤติกรรมได้อย่างหนึ่ง 

๕. ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ิน ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็มีความรู้สึก
ว่าทุกคนเป็นคนไทย มีความเป็นชาติเดียวกัน และสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติได้ 
 นอกจากนี้ยังมีศิลปะที่สามารถเป็นสื่อน าผู้คนเข้าถึงมิติที่ลึกซึ้งสูงสุดในทางศาสนธรรมได้ 
อาทิเช่น เซนที่เช่ือมศิลปะเข้ากับการขัดเกลาทางจิตวิญญาณได้ ศิลปะการชงชา ซึ่งดูเผิน ๆ เป็นเรื่อง
ของพิธีกรรมที่ซับซอ้น แต่ที่จริงเป็นกระบวนการกลอ่มเกลาจิต ตั้งแต่ระดับพื้น ๆ คือ การได้สัมผัสกับ
ความงามและรสชาติทางผัสสะ ไปจนถึงการน้อมใจให้สงบ และเข้าถึงความจริงที่เหนือสมมติ หรื อ
แม้แต่กระทั้งศาสนาพุทธที่มีการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือ
รูปแบบอาคารสถานที่เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่ส าคัญที่เกิดข้ึนกับคนในชาติ
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ของแต่ละยุคสมัย และแฝงไปด้วยเรื่องราวที่จะช่วยขัดเกลาให้คนตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยศิลปะที่สุดยอดนั้นคือความงดงามที่กล่อมเกลาจิตให้สงบ 
นิ่ง และเย็น เข้าถึงภาวะที่โปร่งเบา และสัมผัสกับมิติอันลึกซึ้งภายใน แต่คุณค่าของศิลปะมิได้มีเพียง
เท่านั้น หากยังสามารถน าพาให้ผู้คนซาบซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตด้วย 
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ศึกษาศลิปะไทยตามแนวพุทธศาสตร์ 
A Study of Thai Art according to the Buddhist Principles 

พระสุริยะ ปภสฺสโร 
พระกิติคุณ สิริคุโณ 

เธียรไท รักคง 
นันท์มนัส นาคจินวงษ์ 

พรทิพย์ พฤทธ์กิตติวงศ์ 

บทคัดย่อ 
ศิลปะเป็นเรื่องความงาม สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจ สามารถสะกดใจให้เกิดความลุ่ม

หลง อยากชิดใกล้ ใคร่ครอบครอง อีกประการหนึ่ง ศิลปะสามารถเป็นสื่อให้เข้าถึงความดีและความ
จริงได้คือบันดาลใจให้เกิดศรัทธาในสิ่งดีงาม น้อมใจให้เกิดความสงบ เกิดก าลังใจใฝ่ฝันอย่างมั่นคงใน
อุดมคติ อีกทั้งสามารถเปิดเผยความจริงของชีวิตให้ประจักษ์ รู้เท่าทันมายาจนละวางได้ ศิลปะช้ันครู
สามารถยกจิตสู่สภาวะเหนือโลกเหนือสามัญคือสภาวะที่จิตได้สัมผัสกับความจริงข้ันสูงสุดหรือปรมัตถ์ 
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาล สภาวะที่อัตตาตัวตนได้เลือนหาย ไม่มีเส้นแบ่ง
ระหว่างฉันกับโลก อยู่เหนือสมมติบัญญัติ  
ค าส าคัญ : ศิลปะไทย, พุทธศาสตร์ 

Abstract 
Art is a matter of beauty which can amaze people to be astonished, 

spellbound, enchantment and approaching for possession. Moreover, Art transmits of 
good and truth that inspired to admire in the good things and accessing peaceful in 
the mind. Furthermore, arts might encourage people to constant in their ideal of life, 
reaching the truth of life and see through all illusions (Maya) which would not 
attend. The supreme arts might lift people mind beyond a normal perspective or 
achieving the absolute reality, being a part of the universe, non-self or selflessness. 
There is no border between the world inside and outside living and being beyond 
the illusion world.  
Keywords: Thai Arts, Buddhism. 
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๓๙๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๑. บทน า 
งานศิลปะเป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบและรับใช้งานทางด้านพระพุทธศาสนา

โดยตรงทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนเป็นความงาม
เพื่อความพึงพอใจที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมทางวัตถุ ถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระพุทธศาสนา
เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ เป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธา ประพฤติ
ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยสิ่งที่ผู้สร้างงานศิลปะได้พยายาม
สื่อหรือสอดแทรกไว้ในงานศิลปะแต่ละชนิด โดยไม่เลือกว่าจะเป็นลัทธิมหายาน หรือเถรวาทดังจะเห็น
ว่างานศิลปะที่ปรากฏอยู่ ในรูปแบบของงานที่ผู้สร้างมักจะสื่อหลักธรรมสอนอยู่ด้วยและสร้างในวัด
เพื่อพุทธบูชา เพื่อการปลูกศรัทธาเตือนใจเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง 

มนุษยม์ีความเกี่ยวข้องและแวดล้อมกับศิลปะทั้งในด้านผู้ช่ืนชมงานศิลปะและผู้ที่สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ แสดงให้เห็นว่าศิลปะมีความจ าเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาอย่างช้านาน รวมทั้ง 
พระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทยเช่นกัน การสืบทอดประสบการณ์ทาง
ศิลปะก่อให้เกิดทัศนะทางคุณค่าหรือสนุทรยีะต่อพุทธศาสนิกชน   ศิลปะในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา  ศิลปะในพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นถึงเรื่องความงามเป็น
การเฉพาะ แต่มีบางแง่มุมที่สัมพันธ์อยู่กับความจริง ( reality) และความดี (goodness)  
พระพุทธศาสนากล่าวถึงธรรมะเป็นเรื่องหลัก  ซึ่งก็คือความจริงที่เป็นจริงและกฎเกณฑ์ธรรมชาติ 
(nature law)  กล่าวคือ  ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย  การอิงอาศัยเกื้อกูลเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและ
กันในธรรมชาติที่เป็นปรากฏการณ์ อาการต่างๆ นั้นมีความเป็นปกติ ธรรมดาของมันเอง และมีความ
งามอยู่ในตัวเองแล้ว  เป็นความงามทางภววิสัย  เป็นสุนทรียภาพใน ลักษณะหนึ่ง๑ 
 
๒. ศิลปะไทยตามแนวพุทธศาสตร์ 
  ศิลปะเป็นการกระท า หรือข้ันตอนของการสร้างช้ินงานศิลปะ โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ 
สุนทรียภาพ จินตนาการ หรือการสร้างจากอารมณ์ในภาวะต่างๆของมนุษย์ จนเป็นผลงานแห่ง
ความคิด และการรังสรรค์ ที่แสดงออกมาในรูปลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ก่อให้เ กิดอารมณ์ 
ความรู้สึกในความงดงาม ความชอบ ความพึงพอใจ ความประทับใจ หรือเกิดความสะเทือนใจ มี
อารมณ์ ช่ืนชม ชอบ รัก ไม่พ่อใจ เกลียด ชิงชัง เป็นต้น  
         ดังนั้นพุทธประวัติที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกว่า ๕๕๐ เรื่อง จึงได้น าออกมาถ่ายทอดผ่าน
งาน ศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม งานปั้นดินเผา อีกทั้งยังมีการ
แกะสลักหิน ประเภทต่างๆ และแกะสลักไม้  ในเวลาต่อมา ได้มีการแผ่ขยายอิทธิพล ไปทั่วทั้งทวีป
เอเชีย เป็นเรื่องราวที่ เราสามารถศึกษาได้จากภาพตามฝาผนังของโบสถ์ วิหาร วัด ก าแพง คุ้ม 
ปราสาท พระราชวัง ซึ่งสามารถ ยกระดับความคิด จิต กาย จนเป็นหนทางเกิดมรรคญาณ ให้ส าเร็จ
เป็นอริยบุคคลได้อย่างมากมาย  

                                                   
๑ มโน  พิสุทธิรัตนานนท์, สุนทรียวิจักษณ์ในจิตรกรรมไทย,  (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗),  

หน้า ๑๐๑. 
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กล่าวโดยสรุปอย่างเข้าใจง่าย ศิลปะตามแนวพุทธศาสตร์ หมายถึง งานศิลปะประเภทต่าง ๆ 
ทั้งในด้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และการ
ปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยตรง และเป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธา
ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยสิ่งที่ผู้สร้างงานศิลปะได้
พยายามสื่อหรือสอดแทรกไว้ในงานศิลปะแต่ละชนิดเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาศิลปะในงานพุทธศิลป์  คือ
งานศิลปะที่มีธรรมะในศาสนาพุทธอยู่ในงานศิลป์นั้นซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบของงาน
ศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งจะมีหลักธรรมะสอนอยู่  โดยแบ่งศึกษา ออกเป็นประเภทต่างๆ
ทั้งพระพุทธรูป  สถูปเจดีย์  อาคารสถานที่และวัตถุส่งของ  จึงสามารถกล่าวได้ว่า งานศิลปกรรม
เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง  ดังนั้นการน างานพุทธศิลป์มาเป็นสื่อในการสอน
ปรัชญา ธรรมะต่างๆ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่ง 

งานพุทธศิลป์ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมประเพณีและมีการเช่ือมโยงด้านประเพณีทาง 
พระพุทธศาสนามาตลอด ตัวอย่างประเพณีออกพรรษา มีรูปแบบงานศิลปกรรมเรื่องราว เกี่ยวกับงาน
พุทธศิลป ์ที่ปรากฏเทศกาลการออกพรรษา คือ ตักบาตรเทวโรหณะ มีงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม เช่น จังหวัดสกลนครมีประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ประเพณีการเทศน์ มหาชาติ มีขบวน
ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และมีประเพณีอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศก็เหมือน กัน ศิลปะทาง
พระพุทธศาสนามีส่วนในการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเพราะประเพณี เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาเป็นเวลานาน บางครั้งก็ไม่อาจก าหนดระยะเวลาได้   

มองในแง่นี้ศิลปะมิใช่สิ่งตรงข้ามกับศาสนา แต่สามารถเป็นสื่อน าผู้คนเข้าถึงมิติที่ลึกซึ้งสูงสุด
ในทางศาสนพุทธได ้ แม้จะเป็นแค่ก็ตาม ตรงนี้เองคือจุดบรรจบระหว่างศิลปะกับพุทธศาสนา และ
เป็นที่มาของพุทธศิลป์ทั้งปวง เมื่อคน ๆ หนึ่งซึ่งมีความทุกข์ใจ ท้อแท้ในชีวิต ได้มานั่งอยู่เบื้องหน้า
พระพุทธรูปในวิหาร เพียงแค่ได้เห็นพระพักตร์อันสงบนิ่ง เปล่งประกายแห่งความเมตตา ท่ามกลาง
ความเงียบ ความรุ่มร้อนใจก็พลันหาย ราวกับมีน้ าเย็นมาชโลมใจ เกิดความสงบร างับ นี้คืออานุภาพ
แห่งพุทธศิลป์ที่สามารถเสริมสร้างพลังด้านบวกในใจเราได้ 

พระธรรมโกศาจารย์ หรือพุทธทาสภิกขุ ท่านได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับพุทธศิลป์มี
เนื้อความสรุปได้ว่า ยอดของศิลปะนั้น เป็นเรื่องด ารงชีวิตจิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์ นี่เป็นศิลปะ
สูงสุดในพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นศิลปะขงชาวพุทธ ในการที่ช่วยกันปลดเปลื้องความทุกข์ในทาง
จิตใจ หรือปัญหาสังคม ในปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องทางวัตถุ ศิลปะของชาวพุทธเลยกลายเป็นเรื่อง 
โบสถ์เจดีย์และพระพุทธรูปสวยๆ 

ศิลปะที่สุดยอดน้ันคือความงดงามที่กล่อมเกลาจิตใหส้งบ นิ่ง และเย็น เข้าถึงภาวะที่โปร่งเบา 
และสัมผัสกับมิติอันลึกซึ้งภายใน รองลงมาก็คือศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ความดี  เช่น ชาดกหรือนิทานตามจิตรกรรมฝาผนัง แต่คุณค่าของศิลปะมิได้มีเพียงเท่านั้น หากยัง
สามารถน าพาให้ผู้คนซาบซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตด้วย 

สัจธรรมหรือความจริงนั้นมีสองระดับ คือ ความจริงแบบสมมติ (สมมติสัจจะ) กับความจริง
แบบปรมัตถ์ (ปรมัตถสัจจะ) นาย ก. เป็นรัฐมนตรี  นาย ข. เป็นชาวนา นี่เป็นความจริงแบบสมมติ  
แต่เมื่อพูดถึงความจริงระดับปรมัตถ์แล้ว  ทั้งสองคนไม่ได้ต่างกันเลย  เพราะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย 



๔๐๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

และเป็นการก่อรูปจากขันธ์ห้าเช่นเดียวกัน  หน้าที่อย่างหนึ่งของศิลปะคือการเปิดใจให้คนเห็นความ
จริงข้ันปรมัตถ์ ไม่หลงติดอยู่กับสมมติ 

ความจริงยังสามารถแบ่งออกเป็น ความจริงแบบเฉพาะ และความจริงที่เป็นสากล งานศิลปะ
หลายช้ินมีช่ือเสียง เป็นที่ยกย่องเพราะเปิดเผยสภาวะทางจิตของคนร่วมสมัย เช่น ความทุกข์ ความ
เหงา ความโดดเดี่ยว อย่างมีพลัง ชนิดที่สัมผัสได้ด้วยใจ  ท าให้เกิดอารมณ์สะเทือนไหวหรือรู้สึกเหงา
และหนาวเหน็บไปถึงหัวใจ 

แต่มีงานศิลปะอีกหลายช้ินที่ถ่ายทอดความจริงที่เป็นสากล เป็นอกาลิโก  เช่น ความไม่เที่ยง 
ความพลัดพราก ที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบ  หรือพลังแห่งความกรณุาปราณีที่โอบอุ้มมนุษยชาติเอาไว้ 
บ้างก็เปิดใจให้เราเห็นอานุภาพแห่งธรรมะหรือสิ่งสูงสุด ที่ท าให้ เรามีความหวังแม้ในยามมืดมิดที่สุด
ของชีวิต 

งานศิลปะช้ันครู เมื่อเปิดเผยความจริงให้เราสัมผัส ไม่ว่าความจริงเฉพาะหรือความจริงอัน
สากล  มักก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในอันที่จะท าสิ่งดีงาม งานบางช้ินถ่ายทอดโศกนาฏกรรมของเพื่อน
มนุษย์ได้อย่างสะเทือนใจ จนเราไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้ เพราะรู้สึกถึงแรงผลักจากมโนธรรมภายในให้
อยากท าบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเขา 

ดังนั้นนอกจากความงามและความจริงแล้ว ศิลปะยังสามารถเป็นสื่อกระตุ้นให้เกิดความดีข้ึน
ได้ ความงาม ความจริง และความดีจึงมิใช่สิ่งที่แยกจากกัน   กล่าวได้ว่าหน้าที่สูงสุดของศิลปะก็คือ 
ประสานความงาม ความดี และความจริงให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง 

ความดีสูงสุดน้ันเรียกอีกอย่างว่าอุดมคติ พุทธศิลป์ช้ันเลิศนั้นสามารถถ่ายทอดอุดมคติลงไป
ในใจของผู้คนเพื่อยึดถือเป็นจุดหมายสงูสง่ของชีวิต ส าหรับพุทธศาสนาชีวิตที่สูงส่งคือชีวิตที่กอปรด้วย
ปัญญาและกรุณา ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจความจริงของชีวิตจะเป็นอิสระจากความผันผวน
ปรวนแปรของโลกได้ ส่วนกรุณาคือความรักความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิต โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 
และไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน อุดมคติดังกล่าวมักถ่ายทอดผ่านพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของ
บุคคลที่พัฒนาตนจนถึงอุตมภาวะอย่างเต็มศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ 

ประติมากรรมรูปเคารพ เป็นงานศิลปกรรม เพื่อแสดงความเช่ือทางศาสนาเป็นหลักใหญ่ 
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาในทางศิลปะ ด้วยงานศิลปกรรม เนื่องจาก
สังคมไทย มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และมีมานานก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
จนถึงปัจจุบัน จึงเช่ือค าสั่งสอนของพุทธศาสนาอย่างฝังใจ ได้แก่ เช่ือในพระรัตนตรัย  เช่ือในการ
กระท าของมนุษย์ว่า ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว เช่ือในความจริง ตลอดจนเช่ือความศักดิ์สิทธ์ิ และอภินิหาร
ต่างๆ รูปแบบของประติมากรรม จึงเป็นรูปทรงแห่งวัตถุ ที่ได้รับการสร้างสรรค์ข้ึน เพื่อเป็นสิ่งแทน 
เป็นสิ่งพรรณนาความรู้สึก อุดมคติ และความเช่ือที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรม 

ดังเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ที่ชาวไทยเรียกว่า “พระยิ้ม-บึ้ง” เนื่องจากหาก
มองไกลจะเห็นพระพักตร์แย้มยิ้ม แต่ถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆ จะพบว่ารอยยิ้มแปรเปลี่ยนไป ตามสายตา
ของคนส่วนใหญ่  ภาพที่เห็นคือพระพักตร์ที่ “บึ้ง” 

แท้จริงหากมองอย่างพินิจ พระพักตร์ที่มองจากมุมใกล้นั้น หามีอาการบึ้งไม่ หากเป็นพระ
พักตร์ที่สงบต่างหาก  จะถูกต้องกว่าหากเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ ว่า “พระยิ้ม-สงบ”  เหตุใด
พระพุทธรูปองค์เดียวจึงมีสองลักษณะเมื่อมองจากต่างมุม ค าตอบน่าจะเป็นเพราะช่างโบราณนั้น
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ประสงค์ที่จะแสดงพุทธคุณสองประการอันเป็นอุดมคติของมนุษย์ ได้แก่ พระกรุณาคุณ และพระ
ปัญญาคุณ 

พระกรุณาคุณนั้นแสดงออกด้วยพระพักตร์ที่แย้มยิ้ม เปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพชีวิต  ใครที่
รอนแรมจากที่ไกลเมื่อได้เห็นย่อมรู้สึกอบอุ่นใจ  ใครที่มีความทุกข์ใจ  ย่อมมีความหวังว่าจะได้รับการ
ปกปักรักษาจากพระองค์ 

ส่วนพระปัญญาคุณนั้นแสดงออกด้วยพระพักตร์ที่สงบนิ่งเมื่อมองจากมุมใกล้  เป็นอาการของ
ผู้รู้แจ้งความเป็นไปของโลก จึงไม่หว่ันไหวในสุขหรือทุกข์ โลกธรรมไม่ว่าบวกหรือลบจึงไม่สามารถท า
อะไรพระองค์ได้ 

ผู้ใดที่พินิจพระพุทธรูปพระองค์นี้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ ย่อมตระหนักชัดว่า สิ่งที่พึงยึดถือเป็น
อุดมคติของชีวิตนี้ก็คือการบ่มเพาะปัญญาและกรุณาให้เจริญมั่นคงในใจ เพราะเราจะพ้นทุกข์ได้ก็
ต่อเมื่อมีปัญญารู้แจ้งความจริงของชีวิตว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จึงไม่ยึดติดในโลกหรือสังขาร
ทั้งปวง  และเมื่อพ้นทุกข์ ละวางตัวตน ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวทั้งปวง จึงมีจิตกรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่มี
ที่สุดประมาณ  ปรารถนาช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ 

อย่างไรก็ตาม ศิลปะมิได้น้อมน าจิตใจให้เข้าถึงความดีและความจริงโดยผ่านการเสพเท่านั้น  
การสร้างสรรค์ศิลปะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่น าพาผู้คนบรรลุถึงความดีและความจริงได้ มองในมุมของ
พุทธศาสนา  การสร้างสรรค์ศิลปะมิควรเปน็ไปเพือ่ประกาศตัวตน หรือเพื่อแสวงหาลาภสักการะ หรือ
ช่ือเสียงเกียรติยศ  หากควรมุ่งประโยชน์ส่วนรวม หรือเพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระศาสนา  ดังนั้น
ช่างที่สรรค์สร้างพุทธศิลป์ในอดีตจึงอุทิศตนให้กับงานของตนอย่างเต็มที่ โดยไม่คิดจะจารึกช่ือไว้ใน
นฤมิตกรรมเหล่าน้ันเพื่อให้โลกหรือคนรุ่นหลังรู้จักเลย 

นอกจากการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวมแลว้ การสร้างสรรค์ศิลปะยังเปน็วิถีแห่งการฝกึฝน
พัฒนาตนด้วย  ช่างสมัยก่อนไม่เพียงถือศีล บ าเพ็ญพรต และเจริญสมาธิก่อนสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
พุทธศิลป์เท่านั้น  หากยังอาศัยงานศิลปะนั้นเป็นเครื่องฝึกจิตไปด้วย เช่น น้อมใจให้มีสมาธิ  หรือฝึก
จิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ในพุทธศาสนาแบบเซน นักปฏิบัติบางคนวาดต้นไผ่นานนับสิบปี เพื่อ
เป็นหนึ่งเดียวกับต้นไผ่ และในที่สุดก็ไม่มีแม้กระทั่งความส านึกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไผ่  ถึงตรงนี้
ผลงานจะเป็นอย่างไรไม่ส าคัญเท่ากับสภาวะหรือภูมิจิตของผู้วาด มองในแง่นี้การท างานศิลปะจึงมิใช่
อะไรอื่น หากคือการปฏิบัติธรรมนั่นเอง 
 
๓. บทสรุป 

ชีวิตน้ันมีหลายมิติ  เราแต่ละคนมีสัมพันธภาพที่หลากหลาย ในฐานะปัจเจกบุคคล เราต้อง
สัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว อาทิ ผู้คน สังคม และธรรมชาติ ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ละเลยชีวิตด้านในจน
แปลกแยกกับตัวเอง จะท าเช่นนั้นได้ เราต้องสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดด้วย ส าหรับชาวพุทธ สิ่งสูงสุด
ดังกล่าวได้แก่เป็นปรมัตถสัจจะ และนิพพาน 

หากสัมพันธภาพกับผู้คน สังคม และธรรมชาติ เป็นสัมพันธภาพแนวนอน สัมพันธภาพ
แนวตั้ง เบื้องล่างคือสัมพันธภาพกับชีวิตด้านใน  เบื้องบนคือสัมพันธภาพกับสิ่งสูงสุด 



๔๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ในฐานะที่เป็นสะพานพาเราให้เข้าถึงความงาม ความจริง และความดี ศิลปะคือสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยให้เรามีสัมพันธภาพกับสรรพสิ่งอย่างรอบด้าน ท าให้เราเห็นคุณค่าของธรรมชาติ เห็นมนุษย์ทุก
คนเป็นพี่น้องกัน หยั่งลึกถึงจิตวิญญาณของตนและเข้าถึงสิ่งสูงสุดได้   

ศาสนามีความหมายกับชีวิตอย่างไร  ศิลปะก็มีความหมายอย่างนั้นกับเรา ชีวิตที่ดีงามกับ
ศิลปะจึงไม่อาจแยกจากกันได้ ศิลปะช่วยให้ความเป็นมนุษย์ของเราสมบูรณ์และงดงามได้ 
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ประเพณีการบวชกบัค าขอบวชในพระพุทธศาสนา 
The Tradition of Buddhist Ordination and the Request  

for Ordination in Buddhism 

พระบวร สุนฺทโร 
พระไสว วชิร าโณ 
ภาณุพงศ์ ไทรใหญ่  
สุขวสา ชิตะปัญญา 
ธาราทิพย์ ต้นชมภู 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง ประเพณีการบวชกับค าขอบวชในพระพุทธศาสนา นี้ สรุปได้ว่า การบวชใน
ปัจจุบันและในอดีตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม คือ เป็นความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานที่
ยังคงหลักการเดิมไว้ ซึ่งนับว่าเป็นไปตามพระธรรมวินัยอย่างดีย่ิง ส่วนความเปลี่ยนแปลงของประเพณี
การบวชในพระพุทธศาสนาที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบันน้ันเป็นความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือสังคมมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนและวัสดุอุปกรณ์ในการบวช
ก็มีความแตกต่างด้วยวิธีการได้มาด้วย ดังนั้น พุทธบริษัท ๔ จึงควรให้ความส าคัญและมองเห็นคุณค่า
ของการบวชแบบเรียบง่ายเหมือนในครั้งสมัยพุทธกาลก็จะท าให้เกิดความน่าเลื่อมใสของคนในสังคม 
และเป็นการบวชที่เป็นไปตามกระแสธรรมกระแสโลก 
ค าส าคัญ : ประเพณีการบวช, ค าขอบวช, พระพุทธศาสนา 

Abstract 
 This article is to point out that the ordination of the former time had changed 
to the present time with appropriateness. That is the change based on the original 
principles in accordance with the Buddhist monk disciplines. As for the change of the 
tradition of Buddhist ordination occurring in the current situation, it is the change 
based on the changing society. In other words, the current society is more complex 
and the materials for the present ordination are different in term of the way of 
providence. Therefore, the four assemblies should see the value and give priority to 
the simple ordination as in the era of the Buddha. This can increase the Buddhist 
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๔๐๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

people’s res ect to Buddhism in society as well as it can be the true ordination 
which is harmonized with the trend of Dhamma and the world. 
Keywords: the tradition of Buddhist ordination, the request for ordination, Buddhism 
 
๑. บทน า 
 การบวชเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลและก่อนสมมัยพุทธกาล 
ซึ่งมีรูปแบบและการสืบทอดกันมาอย่างมิขาดสาย ลักษณะของการบวชในแต่ละความเช่ือนั้นย่อมมี
ความแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เป็นเสมือนจุดร่วมของการบวชในยุคสมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาล
นั้นคือ “การแสวงหาสัจธรรม” การบวชของชาวชมพูทวีปนั้นถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาใน
ลักษณะที่เป็นวิถีชีวิตก็ว่าได้ ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักของอาศรม ๔ ที่ก าหนดไว้ให้ถือเป็นธรรมเนียม
ประเพณีที่เพศชายจะต้องปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่า “สันยาสี” ในบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่าการบวชเป็น ฤาษี ดาบส หรือนักพรต ต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นการออกบวชที่มีนัยแห่งการงวด
เว้นจากอกุศลกรรมด้วยกันทั้งนั้น  
 การบวชในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันที่ถือปฏิบัติเป็นประเพณีที่สังคมนิยมให้ชายไทยได้มี
โอกาสบวชเพื่อเข้ามาศึกษาพระศาสนา ไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งมิได้จ ากัดกาลของการบวช แต่
โดยทั่วแล้วจะนิยมให้ชายไทยบวชเมื่อมีอายุครบบวช คือ ๒๐ ปีบริบูรณ์๑ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะนิยม
บวชกัน อันเป็นประเพณีที่ถือกันมาอย่างยาวนาน ดังที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยที่กษัตริย์ทรงนิยมผนวช
เข้ามาศึกษาพระศาสนา ด้วยวิธีการผนวชแบบไตรสรณคมน์ เช่น พระมหาธรรมราชาที่ ๑๐ เป็นปฐม 
เมื่อจะกล่าวถึงการลาสิกขาหลังจากที่ได้บวชแล้วนั้น ไม่ปรากฏว่าเป็นที่ต้องห้ามมิให้ลาสิกขาแต่อย่าง
ใด๒ ดั่งค าว่า “ใครใคร่สึกก็สึก ใครใคร่บวชก็บวช” นับตั้งแต่น้ันมาการบวชจึงเป็นประเพณีนิยมที่เป็น
แบบแผนปฏิบัติของสังคมไทยมาต้ังแต่ครั้งบรรพกาล หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการบวชนั้นมีมาก่อนหน้า
ยุคสมัยสุโขทัยก็ว่าได้ เพราะพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็เป็นไปได้  

๒. จุดเริ่มต้นของการบวชในพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนมาจากเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงเสด็จออกบวชมาตั้งแต่วัยหนุ่ม ด้วย
การ   อธิฐานบวชครองเพศบรรพชิต ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบวชของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นมิได้เป็นไป
ตามหลักปฏิบัติตามของหลักอาศรม ๔ ซึ่งการออกบวชนั้นจะต้องเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตจึงจะเป็น
ช่วงที่จะออกบวชได ้สาเหตุเพราะเจ้าชายสิทธัตถะมิได้ออกบวชตามธรรมเนียมประเพณีที่สังคมใน
ชมพูทวีปถือปฏิบัติมากันอย่างยาวนาน แต่เจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสงค์และปณิธานอันแน่วแน่ว่า
จะแสวงหาสัจธรรมที่น าไปสู่การพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ซึ่งแสดงให้เห็นการมีพระทัยแน่วแน่ในการ
ที่จะออกบวช ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลา ในการแสวงหาอยู่ ๖ ปี จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เมื่อย้อนกลับไปที่การผนวชของพระพุทธองค์จึงมิได้ขอใครผนวช แต่ทรงตั้งอธิฐานจิตในการผนวชครั้ง
นั้น อันนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผนวชก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยความมี

                                                   
๑ คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕),หน้า ๑๙๒. 
๒ สิริวัฒน์ ค าวันสา. ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๓), หน้า ๔๐.  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๐๕ 

 

 

พระทัยแน่วแน่ที่จะประพฤติปฏิบตัิอย่างแน่วแน่ เพื่อในบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบวชครั้งนั้นคือ
การพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ดังนั้นการบวชของพระพุทธองค์มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การบวช
จึงเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานที่น าไปสู่การมีพระทัยอันแน่วแน่ที่จะประพฤติพรหมจรรย์นั่นเอง ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าการบวชในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ต่อการพ้นทุกข์ด้วย ซึ่งแตกต่างไปจากการบวช
ในลัทธิอื่น ๆ ในสมัยนั้นด้วย เพื่อเป็นการพิจาณาผู้เขียนจึงจะชวนทุกท่านไปทบทวนวิธีการบวชใน
พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์มีพระประสงค์อย่างไรกันแน่ โดยการพิจารณานั้นจะมุ่งพิจารณาที่ตัว
บริบทและวิธีการในค าหรือภาษาของการให้บวชเป็นหลัก ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าเพียงพอแล้วต่อ
การตีความหมาย โดยผ่านประเภทการบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งดังต่อไปนี้   

๓. ประเภทของการบวชในพระพุทธศาสนา  
 จากศึกษาโดยสังเขปพบว่าการบวชในพระพุทธศาสนา มีวิธีการบวช ๘๓ ประการคือ 

๑. การบวชแบบ “เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา” อุปสมบทโดยพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้ 
๒. การบวชแบบ “ติสรณคมอุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยการถึงไตรสรณคมน์ 
๓. การบวชแบบ “โอวาทอุปสมัปทา” อุปสมบทด้วยการรับโอวาทค าสอน 
๔. การบวชแบบ “ปัญหาพยากรณอุปสมัปทา” อุปสมบทด้วยการกล่าวแก้ปัญหา 
๕. การบวชแบบ “ครุธัมมอุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยการรับครุธรรม ๘ 
๖. การบวชแบบ “ทูเตน อุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยการส่งทูต 
๗. การบวชแบบ “อุภโตสังเฆ อุปสัมปทา” อุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่าย 
๘. การบวชแบบ “ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยกรรมวาจามีญัตติเป็นที่ 

๔ 
  โดยจะได้กล่าวถึงความเป็นมาของการบวชแต่ละแบบดังต่อไปนี ้
 ๑. การบวชแบบ “เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา” อุปสมบทโดยพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้ 
  การอุปสมบทแบบ “เอหิ ภิกขุ อุปสมฺปทา” นี้เป็นการอุปสมบทโดยพระพุทธองค์ทรงเป็น
ผู้ทรงอุปสมบทใหแ้ก่เหล่าพระสาวกของพระองค์เมื่อคราที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จประกาศพระศาสนา
ในครั้งแรกเริ่ม ด้วยวิธีการอุปสมบทแบบเรียบง่าย เพียงการตรัสพุทธพจน์เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะ
ทูลขอ อุปุสมบทว่า “เอหิ ภิกฺขูติ ภควา อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจริย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริ
ยายาติฯ”๔ ซึ่งแปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้ แล้วตรัสต่อ ไปว่า 
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าที่สุดทุกข์ โดยชอบเถิด หากจะกล่าวตาม
ประโยคดังที่กล่าวมานี้ จะสรุปได้ว่า พระพุทธองค์ทรงอนุญาตด้วยพระด ารัสว่า “ท่านเป็นภิกษุ จง
เป็น” เพียงเท่านั้น โดยจะเห็นว่าประเพณีการอุปสมบทของพระพุทธองค์เป็นเพียงแค่การชักชวน 
และพร้อมทั้งอนุญาตใหเ้ปน็ภิกษุในพระศาสนาของพระองค์เทา่น้ัน และประโยคที่น่าสนใจอกีประโยค
หนึ่งคือ “ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าที่สุดทุกข์ โดยชอบเถิด” ซึ่งพระ
พุทธพจน์ดังกล่าวแสดงนัยอยู่ ๒ ประการคือ ๑) เป็นการช้ีให้เห็นเป้าหมายของการบวชใน
                                                   

๓ พระเทพวิสุทธิกวี, (พิจิตร  ิตวณฺโณ). อานิสงส์การออกบวช. พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๙. 

๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๓. 



๔๐๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

พระพุทธศาสนา และ ๒) ช้ีให้เห็นว่าการเป็นภิกษุที่สมบูรณ์นั้นจะต้องประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าให้
ที่สุดทุกข์ จะเห็นได้ว่าพระด ารัสของพระพุทธองค์มิได้มีอะไรไปมากกว่าดังที่กล่าวมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การในยุคต้นพุทธกาลนั้นเป็นการบวชเพื่อเป็นไปเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ
การดับทุกข์ได้ ดังนั้นการบวชจึงมีความสัมพันธ์กับการประพฤติพรหมจรรย์น่ันเอง   
 ๒. การบวชแบบ “ติสรณคมอุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยการถึงไตรสรณคมน์ 
     จุดเริ่มต้นของการบวชโดยไตรสรณคมน์นั้น เกิดข้ึนเมื่อคราที่พระพุทธองค์ได้ทรงส่งสาวก
จ านวน ๖๐ รูปออกไปประกาศพระศาสนา ซึ่งก็มีกุลบุตรจ านวนไม่น้อยเข้ามาทูลขอบวชกับพระพุทธ
องค์ บ้างก็มาจากแดนไกลด้วยความล าบาก๕ พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตให้สาวกบวชให้เหล่า
กุลบุตรนั้นด้วยวิธีที่เรียกว่า ติสรณอุปสัมปทา คือ การนับและน้อมน าพระรัตนตรับเป็นที่พึงที่ปฏิบัติ
สืบต่อไป ซึ่งในการบวชแบบนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งมีความเรียบง่ายเช่นกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่รับคนเข้ามาสู่
พระพุทธศาสนาอีกวิธีหนึ่งในสมัยเริ่มแรกของพระพุทธศาสนา  จากบริบทในสมัยแรกของ
พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ต้องการแสดดงจุดยืนของศาสนาใหม่ของพระองค์นั้นมีวัตถุประสงค์
เพื่ออะไร บริบทการบวชอาจต่างที่วิธีการกล่าวค าขอบวช แต่ไม่ต่างที่พิธีการบวชเลยที่มีความกระซับ
และง่ายต่อการรับคนเข้าพระศาสนาของพระองค์ และในโอกาสต่อมาพระองค์จะมีข้ันตอนที่มากข้ัน 
เพราะความมีพระทัยเอาใจใส่ในการบวช แต่ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่จะต้องมีการท าก่อนการขอบวช 
ดังเช่นจะต้องได้รับการขออนุญาตก่อนที่จะบวช เสียก่อนเป็นต้น เมื่อได้รับแล้วพระศาสนาจะท า
หน้าที่ในการรับเหล่ากุลบุตรเข้ามาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เอง  
 ๓. การบวชแบบ “โอวาทอุปสมัปทา” อุปสมบทด้วยการรับโอวาทค าสอน 
    เมื่อพระศาสนาตั้งมั่นมามินานพระพุทธองค์ก็ทรงประทานโอวาท ๓ แก่พระมหากัสสปะ 
โดยมีใจความว่า ๑) กัสสปะ ท่านพึงศึกษาว่า เราจักเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงกลัวไว้ในหมู่
ภิกษุเฒ่า ผู้ใหม่ และผู้ปานกลางอย่างแรงกล้า ๒) เราจักฟังธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล 
เราจักตั้งใจฟังธรรมนั้น แล้วพิจารณาเนื้อความของธรรมนั้น ๓) เราไม่ละสติที่เป็นไปในกาย คือ
พิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์ การที่พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาท ๓ นั้นจึงเป็นการบวชส าหรับผู้ที่
มีอินทรีย์แก่กล้า และสามารถบรรลเุปน็พระอรหันต์ได้โดยมิยาก การประทานโอวาท ๓ จึงเป็นการแก่
พระมหากัสสปะจึงเป็นวิธีการบวช ซึ่งเป็นการมองเห็นแก่นของการเข้ามาบวชในพระศาสนาของ
พระพุทธเจ้าได้ชัดเจนยิ่งข้ึน เพราะในท้ายที่สุดแล้วการบวชนั้นจึงเป็นการประพฤติปฏิบัติที่น าไปสู่
การพ้นจากความทุกข์ อันเป็นพฤตินัยแห่งการบวช เมื่อจะพิจารณาวิธีการบวชเช่นนี้นั้น จากการ
พระไตรปิฎกเห็นจะมเีพียงท่านเดียวที่ได้รบัการบวชโดยวิธีดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการ
บวชในพระศาสนาของพระองค์นั้น เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องการที่จะประพฤติพรหมจรรย์อย่าง
แน่วแน่แล้ว ก็สามารถบวชได้เลย เช่นการได้รับโอกาสของพระมหากัสสปะนี้ ซึ่งแทบจะไม่มี
เครื่องหมายใด ๆ เลยที่บอกว่าท่านได้บวชแล้ว หากไม่ใช้เป็นโอวาท ๓ ประการนี้ แสดงว่าการบวช
ของพระองค์มีนัยส าคัญที่การประพฤติเป็นหลักนั่นเอง 
 

                                                   
๕ คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง. หนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรี ฉบับมาตรฐาน บูรณาการชีวิต วิชา วินัย

มุข. (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘),หน้า ๕. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๐๗ 

 

 

 ๔. การบวชแบบ “ปัญหาพยากรณอุปสมัปทา” อุปสมบทด้วยการกล่าวแก้ปัญหา 
     การบวชด้วยการแก้ปัญหาน้ันมีเฉพาะโสปากสามเณรเท่านั้น ซึ่งไม่สาธารณะทั่วไปแกผู่อ้ืน่ 
โดยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถามปัญหาจ านวน ๑๐ ข้อ เมื่อแก้ปัญหาได้ครบแล้ว พระพุทธองค์ทรงให้
อุปสมบทในพระศาสนาในเวลาต่อมา๖ ในการบวชแบบนี้ถือว่าเป็นแบบพิเศษเพราะยังเป็นสามเณรอยู่ 
แต่กลับบวชได้น่ันเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าการบวชนั้นมิได้จ ากัดที่บุคคลที่คุณสมบัติภายนอกแต่
อย่างใด แต่หากเป็นพระคุณสมบัติภายในที่มีอินทรีย์แก่กล้าที่จะสามารถเป็นพฤติพรหมจรรย์ ซึ่ง
วิธีการบวชด้วยการแก้ปัญหาน้ีก็อีกเช่นกันที่มไิด้มีเครื่องหมายใด ๆ  ที่จะบอกได้ว่าสามเณรได้บวชแล้ว 
เพียงเพราะการตอบปัญหาของพระพุทธองค์ นัยส าคัญของการบวชในพระศาสนาของพระองค์จึงมิได้
มุ่งที่ตัวพิธีบวช เมื่อผ่านการบวชจะเป็นพระที่แท้จริงตามพุทธองค์สงค์ของพระองค์ได้เสียทีเดียว แต่
เมื่อไหร่ก็ตามที่ปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดทุกข์ได้ เมื่อนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการบวชตาม
พระประสงค์ของพระองค์ได้น่ันเอง 
 ๕. การบวชแบบ “ครุธัมมอุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยการรับครุธรรม ๘ 
     ครุธรรมเป็นธรรมอันหนักที่จะเป็นเครื่องวัดในการเข้ามาบวชของภิกษุณีว่าจะยินดีปฏิบัติ
ได้หรือไม่ การอุปสมบทด้วยครุธรรม ๘ ประการนั้นมีเพียงนางปชาบดีโคตรมีเท่านั้น ที่ได้รับการ
อุปสมบทด้วยวิธีการปฏิบัติครุธรรมนี้ ซึ่งเป็นวิธีการบวชโดยมุ่งให้โอกาสเพศหญิงที่จะต้องประพฤติ
ตามครุธรรมอันหนักนี้ เพื่อเป็นการทดสอบ และอีกประการหนึ่งเป็นการลดมานะละทิฏฐิที่มีในตน 
เพื่อที่จะก้าวข้ามและบรรลุธรรมได้ เช่น มีอยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่า เมื่ อภิกษุณี
จะต้องไหว้ภิกษุที่บวชได้เพียงวันเดียว ซึ่งต้องมองถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่ว่า การไหว้จะเกิดข้ึน
ได้น้ันไม่ง่ายเลย หากภิกษุณีไม่ละทิฏฐิ เพราะปกติเพศหญิงมีลักษณะดังกล่าวนี้เป็นทิฏฐิอยู่ 
 ๖. การบวชแบบ “ทูเตน อุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยการส่งทูต 
  ในการบวชด้วยวิธีการส่งทูตนี้ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้แก่นางอัฑฒกาสีคณิกาบวช ซึ่ง
ก็มีเฉพาะนางอัฑฒกาสีคณิกาเพียงคนเดียวเท่านั้น เมื่อพิจารณาดังความที่ปรากฏนี้แล้วคงเป็นสิ่งบ่ง
บอกว่าในท้ายที่สุดแล้วการบวชในพระพุทธศาสนานั้นมุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย และมองเห็นคุณสมบัติ
ภายในที่สามารถบรรลุธรรมของพระองค์ได้ พระองค์ก็บวชให้เลย โดยมีต้องกล่าววาจาหรือบอกอะไร 
ซึ่งเป็นเครื่องบอกได้ว่าการบวชนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์น่ันเอง 

๗. การบวชแบบ “อุภโตสังเฆ อุปสัมปทา” อุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่าย 
  การบวชแบบนี้เป็นการบวชเฉพาะภิกษุณีที่ต้องการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ
มิได้บวชได้ทันที แต่ต้องประพฤติสิกขมานาก่อน ก่อนที่จะบวชได้ และจะต้องได้รับการรับรองจาก
สงฆ์ ๒ ฝ่าย ด้วยการเข้าอุปสมบท ด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา ทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี จึงจะ
สามารถเข้ามาเป็นภิกษุณีในพระศาสนาได้ วิธีดังกล่าวนี้สิ่งที่ อย่าลืมไปว่าในพระพุทธศาสนานี้มีพุทธ
บริษัท ๔ ซึ่งมีภิกษุและภิกษุณีถือว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ดังนั้นในบริบทดังกล่าวนี้ 
หากจะรับคนเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ จ าเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุ
สงฆ์จึงจะสามารถบวชได้ ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการที่วงศ์ภิกษุณีขาดไปแล้ว จึงเป็นข้อที่กล่าวว่า

                                                   
๖ พระเทพวิสุทธิกวี, (พิจิตร  ิตวณฺโณ). อานิสงส์การออกบวช. พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพฯ: มหา มกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 



๔๐๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

บวชไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจึงใช้วิได้กับบริบทที่ว่าจะต้องมีหมู่ภิกษุณีรับรอง ดังนั้นการบวชแบบนี้ โดย
ความเห็นส่วนตัวคือภิกษุณีควรจะต้องได้รับการรื้อฟื้นให้มี ให้ครบพุทธบริ ษัท ๔ ดั งเดิม 
พระพุทธศาสนาจึงจะบริบูรณ์  

๘. การบวชแบบ “ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” อุปสมบทด้วยกรรมวาจามีญัตติเป็นท่ี ๔ 
  การบวชแบบญัตติจตุตถกรรมวาจานั้นเป็นโดยมีหมู่ภิกษุสงฆ์รับรองรับเข้ามาในพระ
ศาสนา ซึ่งเป็นวิธีการบวชที่ยังคงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
  ข้อสังเกตของประเพณีการบวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นการบวช
เพื่อที่จะเข้าไปสู่แก่นสารของพระศาสนานั่นก็คือ การประพฤติธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง 
และวิธีการบวชจะแบบไหนก็ตาม จะมีลักษณะร่วมอยู่ประการหนึ่งคือ เป็นการรับคนเข้ามาสู่พระ
ศาสนาเพื่อที่จะเอื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์น่ันเอง การบวชจึงเป็นเพียงสิ่งสมมติ แต่สิ่งที่ส าคัญ
กว่าการบวชที่แท้จริงจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเหล่าพุทธบริษัทได้ปฏิบัติให้ถึงที่สุดทุกข์แล้ว ซึ่งนั่นก็จะต้อง
เป็นกระบวนการหลังจากการบวชไปแล้ว ดังวิธีการประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อให้ไปสู่การพ้นจากความ
ทุกข์ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการบวชแบบไหนก็จะเห็นได้ว่าจะเน้นที่ความเรียบง่ายเป็นจุดเด่นที่ส าคัญ สิ่ง
ที่เป็นสาระของการบวชโดยจะขาดมิได้ก็คือการประพฤตินั่นเอง การบวชไปแล้วมิได้ประพฤติ ก็ถือได้
ว่ามิได้บวชตามพระประสงค์ของพระพุทธองค์ที่ทรงตั้งพระทัยไว้ตั้งแต่เริ่มนั่นเอง 

๔. ความหมายของค าให้บวช 
 ประเพณีการบวชถือว่าเป็นการรับศาสนทายาทเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัตร์ ค าให้บวชในสมัย
พุทธกาล และหลังสมัยพุทธกาลนั้น เป็นเพียงค าให้บวชธรรมดา เช่น การชักชวน การอนุญาต การให้
โอวาทและข้อคิด การแก้ปัญหา เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ธรรมดาทั้งนั้น แต่สิ่งที่
มากกว่าค าขอบวชทั้งหลายทั้งปวงคือการปฏิบัติพรหมจรรย์ เพื่อให้ถึงที่สุดทุกข์นั่นเอง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่
ศักดิ์สิทธ์ิในความหมายของการมีคุณค่าในพระพุทธศาสนามากกว่าจะเป็นค าให้บวชที่ศักดิ์สิทธ์ิในการ
บวชนั่นเอง  
 ความหมายของการให้บวช ส่วนใหญ่จะเป็นการรับรองดังที่กล่ามาแล้ว เพื่อเป็นการชักชวน
ให้เข้ามาประพฤติปฏิบัติตามค าสอนอันเป็นไปเพื่อการพ้นจากความทุกข์ ซึ่งค าให้บวชก็มิได้ซับซ้อน
แต่ประการใด ดังนั้นค าให้บวชจึงมีความหมายของการชักชวนรับเข้ามาในพระศาสนามากกว่า ดังเห็น
ไดใ้นปัจจุบันค าบวชต่าง ๆ ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อประพฤติอยู่ มากกว่าการเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธ์ิเกิน
คณานับ เพราะยังมิได้ไปถึงเป้าหมายของการบวชในพระพุทธศาสนานั่นเอง 
 การบวชมีนัยส าคัญอย่างไร? 
  หากจะถามว่าประเพณีการบวชในพระศาสนามีนัยแห่งความส าคัญอย่างไรนั้น คงจะตอบได้
ว่านัยส าคัญแห่งการบวชนั้นก็คือการละเว้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวง เพื่อที่จะน าไปสู่การประพฤติ
พรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดทุกข์ และเนื่องด้วยการบวชนั้นเอื้อต่อการงดเว้น ดังนั้น การบวชจึงมิใช่ความ
วิเศษที่เกิดจากการบวช แต่ความวิเศษจะเกิดหลังจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมค าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประการส าคัญ ดังนั้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การบวชนั้นเป็นเพียงการ
รับคนเข้ามาสู่พระศาสนา หรือรับคนเข้ามาเป็นหมู่แหง่สงฆ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน นั่นก็คือการปฏิบัติ
เพื่อให้พ้นทุกข์ทังปวงนั่นเอง 
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 ภาษาและความหมายของการบวช 
 ภาษาและความหมายของของการขอบวชและค าว่า “บวช” ถึงว่าเป็นค าที่ใหญ่ และ
ครอบคลุมค าอื่นในกลุ่มค าเหล่าน้ี ค าว่า “บวช” นั้นถูกน ามาใช้ในภาษาไทย ซึ่งมาจากภาษาบาลีว่า 
ปวช (ปะวะชะ) แปลว่า งดเว้น หรือผู้งดเว้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกษาแก่ความสงบของจิตใจ หรือเรียกว่า 
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ อันหมายถึงความบริสุทธ์ิของจิตใจ สิ่งใดที่เป็นข้าศึกษาแก่ความบริสุทธ์ิ สิ่งนั้น
จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อพรหมจรรย์นั่นเอง๗ ค าว่าบวชนั้นกินความถึงการถือเพศเป็นนักบวช อัน
ได้แก่ ภิกษุ สามเณร ฤาษี โดยมีนัยมาจากค าว่า บรรพชา๘ อันแปลว่าการงดเว้นจากอกุศล หรือเป็น
นักบวช โดยมีนัยส าคัญไปถึงความประพฤติด้วยการงดเว้น พระผู้มีพระภาคเข้าจึงได้ก าหนดสร้าง
ภาษาที่เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติ จากข้ันพื้นฐานคือการงดเว้นจากธรรมอนัเปน็อกุศล ซึ่งปัจจุบนั
นัยแก่นของการบวชนั้นได้ทุกละเลยไป อาจจะมาจากภาษาที่เป็นก าแพงขวางกั้นแก่นแห่งประเพณี
การบวช จึงมิได้พิจารณานัยส าคัญของภาษาจากการบวช ดังนั้นการบวชจึงถูกท าให้กลายเป็นการเข้า
ไปยึดติดตามเปลือกภายนอกมากว่าจะยึดแก่นแท้ของการบวชนั้นเอง เพราะโดยความหมายมิว่าจะ
เป็นค าที่เรียกแทนนักบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ี ล้วนแล้วเป็นไปเพื่อธรรมอันเป็น
กุศลเท่านั้น 
 ความซับซ้อนของการบวช 
 ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเพณีการบวชที่เรียบง่ายก็กลับกลายเป็น
ประเพณีที่พิธีกรรมที่ซับซ้อนในเชิงพิธีกรรมทีเ่พิ่มมากยิ่งข้ึน โดยได้รับอิทธิพลจากประเพณีการบวชใน
ลังกาบ้าง และในปัจจุบันมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาก่อนการขอรับการบวชที่ยุ่งยาก เช่น การ
บวชมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งผู้ที่บวชจะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติว่าเป็น
ผู้กระท าผิดในคดีอาญาหรือหนีคดีมาหรือไม่ เมื่อเทียบกับริบทการบวชขององคุลิมาลนั้นคงจะเทียบ
ไม่ได้ การความซับซ้อนของการบวชในสังคมไทยนั้นมิได้มีพระธรรมและพระวินัยเป็นเครื่องบอกว่า
ใครบวชได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกฎหมาย กฎของเถระสมคม ประเพณีท้องถ่ิน ที่เข้ามามีอิทธิพลใน
การบวชแบบดั้งเดิมให้มีความซับซ้อนในบริบทของการออกบวชเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ ซึ่งการ
กล่าวถึงความซับซ้อนดังกล่าวนี้มิได้หมายถึงการพิจารณาคุณค่าของการบวชในปัจจุบันว่าดีหรือไม่ 
แต่เป็นการพิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนว่าเปลีย่นแปลงและซับซ้อนอย่างไร ดังนั้นการจะบวชได้
ในปัจจุบันน้ัน มีความซับซ้อนมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งก็แน่นอนว่าการบวชในทุกยุคทุกสมัยก็
จะต้องผ่านวิถีปฏิบัติของคนในสังคมนั้น ซึ่งปฏิเสธมิได้ เช่นตัวอย่างในประเทศไทยเพียงแค่ผ่าน
กาลเวลามาไม่นาน การบวชในพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นวิถีธรรมเนียม หรือเป็นกฎหมายที่
คนในสังคมจะต้องปฏิบัติกันโดยทั่ว ซึ่งจะหลีกเลีย่งมิได้ การบวชในยุคสมัยนี้จึงมิได้ข้ึนอยู่ที่การรับรอง
ของหมู่สงฆ์เท่านั้น แต่จะต้องได้รับการรบัรองจากบ้านเมือง หรือรฐัด้วยน่ันเอง และยังมคีวามซับซ้อน
ของผู้ที่บวชอีกด้วย ซึ่งหลักการของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ มีข้อพิจารณาว่า หากผู้ที่เข้า
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มาบวชไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ของพระพุทธศาสนาได้ หรือมีเหตุที่ต้องพ่ายแพ้ต่อพรหมจรรย์ 
พระพุทธองค์ก็เพียงแต่วินิจฉัยแล้วให้บุคคลนั้นอยู่ในวิถีชีวิตที่มิใช่บรรพชิต คือให้ลาจากเพศบรรพชิต
เสีย ดังนั้นการบวชของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่ หากสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่าง
สมบูรณ์ บุคคลนั้นควรที่จะอยู่ในเพศบรรพชิตได้น่ันเอง เพราะการที่คน ๆ หนึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศก็ควรที่จะได้รับการเข้ามาบวช หากครองเพศบรรพชิตมิได้แล้ว ก็ควรที่จะกลับ
ไปสู่ชีวิตที่เหมาะสมของตน ลักษณะของการวินิจฉัยของพระพุทธองค์นั้นจึงเป็นการห้าม เมื่อมีเหตุ 
และกระทบต่อเพื่อนบรรพชิตรูปอื่น จึงจะมีค าวินิจฉัยให้ขาดจากความเป็นภิกษุเสีย ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้
ควรที่จะมีการศึกษาต่อไป  
 ควรบวชอย่างไร? 
 หากจะพิจารณาแนวทางของการบวชนั้นควรเป็นอย่างไร สิ่งที่ควรค านึงถึงคือการกลับไปสู่
แก่นแท้ของการบวช การบวชเพื่อมีเป้าหมายอย่างไร บวชอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับบริบทของสังคม
และเหมาะสมกับพระธรรมวินัย เพราะหากกลับไปสู่แก่นแท้แล้วการบวชจึงมิใช่เรื่องที่ยาก ซึ่งมีความ
เรียบง่าย และมนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะบวชได้ เพื่อที่จะเข้าไปหาแนวทางแห่งการประพฤติ
ปฏิบัติอันเป็นสิ่งส าคัญของการบวช ดังนั้นการบวชจึงเป็นประเพณีที่ฝ่ายสงฆ์จะท าสังฆกรรมร่วมกัน 
จึงมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายฆราวาส แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบวชที่เคยด ารง
อยู่ก็เริ่มจะจางหายไปตามยุคสมัย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งความซับซ้อนต่าง ๆ นั้นควรที่จะได้รับ
การพิจารณา เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนน่ันเอง 

๕. บทสรุป  
 สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือความเปลี่ยนแปลงของประเพณีการบวชในพระพุทธศาสนา หาก
มิได้เปลี่ยนแปลงเลยน้ันก็คงมิใช่ เพราะว่าสังคมนั้นมีเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนสูง จึงอยากที่จะทัด
ทานได้ หากแต่ว่าเหล่าพุทธบริษัท ๔ จะมองเห็นคุณค่าของการบวชแบบเรียบง่ายและเป้าหมายของ
การบวช โดยการกลับไปน้อมน าเอาแนวทางการบวชในครั้นสมัยพุทธกาลกลับมาใช้ใหม่แล้ว ก็จะท า
ให้คุณค่าการบวชของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พระพุทธทรงตั้งพระทัยเอาไว้ 
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การก าจัดนิวรณด์้วยสมาธิตามแนวพทุธศาสนา 
The Elimination of the Hindrances by Using Buddhist Meditation 
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ครรชิต มีซอง 

บทคัดย่อ 
บทความเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษานิวรณ์ในพระพุทธศสานา ๒) เพื่อศึกษา

สมาธิตัวก าจัดนิวรณ์ตามแนวพุทธศาสนา จากการศึกษา พบว่า ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีสิ่งเข้า
กระทบจนก่อให้เกิดอารมณ์ทุกวัน และอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นอารมณ์ที่เรียกว่านิวรณ์คือ ตัวปิดกั้นจิต
ไม่ให้เข้าถึงความดีงามในบุคคลผู้ด ารงชีวิตปกติทั่วไปและบุคคลผู้ใฝ่การบรรลุธรรม  

สมาธิ คือ ปัญญาในการส ารวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี เป็นสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาใน ๓ 
ระดับ ที่ปุถุชนพึงปฏิบัติละนิวรณ์ได้ คือ ขณิกสมาธิ อุปปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ เพื่อการท าจิตให้
สงบ ในบทความนี้ มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์การน าสมาธิมาใช้ในการก าจัดนิวรณ์ในจิต เพื่อการด าเนิน
ชีวิตปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ ให้ส าเร็จให้ลุล่วงเป็นความดีงามของชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไปใน
เบื้องต้น และเพื่อเป็นรากฐานในการเจริญสติ สมาธิในระดับข้ันสูง ส าหรับผู้ปฏิบัติบ าเพ็ญเพียร
ภาวนาเพื่อการหลุดพ้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนและต่อผู้อื่นต่อไป 
ค าส าคัญ : การก าจัด, นิวรณ์, สมาธิ 

 
Abstract 

The article aims to point out the barrier against the achievement of virtue. 
The hindrances, which mainly result from Byapada (illwill), Thina-middha (sloth and 
torpor), Uddhacca-kukkucca (distraction and remorse), can affect the body and the 
mind. However, Kammachanda (sensual desire) and Vicikiccha (doubt) are not 
mentioned in this article. In conclusion, it is likely that Byapada is caused by gossip. 
Ones must maintain the neutrality of mind, be in concentration and mindfulness so 
that problems and obstacles will be eliminated. On the other hand, Thina-middha is 
the misbehavior which lacks of consideration. Ones must be in mindfulness to see 
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that everything has cause and condition. Finally, Uddhacca-kukkucca is the effect of 
distraction. Ones must have mindfulness and concentration in order to find out the 
right way. 
Keywords: the elimination, the hindrances, meditation 
 
๑. บทน า 

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เรา มักมีสิ่งเข้ามากระทบในหลายด้าน  ชีวิตเปรียบเหมือนหนังเรื่อง
ยาว โดยมีจิตหรือใจท าหน้าที่บันทึกการถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านประสาทการรับรู้ของร่างกาย ผ่านทาง
ทวารทั้ง ๕ หู ตา คอ จมูกลิ้น กายใจ ผ่านมาให้รับรู้ความรู้สึกทั้งสุขทั้งทุกข์ สิ่งที่ตามมาหลังการรับรู้
ของกายและจิต คือ ความรู้สึก ความคิด และการประมวลข้อมูล การปรุงแต่ง ซึ่งการการปรุงแต่งนี้
เองเป็นความน่ากลัว ก่อให้เกิดการเป็นทาสของความคิด ก่อให้เกิดนิวรณ์ ๕  ความรัก  ความพอใจ 
ไม่พอใจ ความโกรธ ความหลง ความข้ีเกียจ  ความง่วง ความซึมเศร้าเหงางอย อ่อนเพลีย ลังเลสงสัย  
ไม่กล้าตัดสินใจ เกิดความอาฆาตแค้นอยากท าร้ายผู้อื่น ความฟุ้งซ่าน ฯลฯ  

นิวรณ์ ๕ เมื่อเกิดข้ึนแล้วมันจะท าหน้าที่เป็นเครื่องกั้นจิต ไม่ให้ท ากิจการใดได้ด้วยอาการอัน
สงบนิ่งมีสติรอบครอบ หรือ มิให้บรรลุถึงธรรมข้ันสูงต่อไปได้ส าหรับผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น� ท่าน
พุทธทาสกล่าวว่า “ตามปรกติของคนเรา มักมีความรู้สึกที่เรียกว่า นิวรณ์ อยู่ด้วยกันทุกคน ไม่อย่างใด 
ก็อย่างหนึ่ง ตามวิสัยของ ปุถุชน เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่า จิตของปุถุชนถูกนิวรณ์ เหล่าน้ี กีดกันไว้” 
ดังนั้นเมื่อเกิดนิวรณ์ตามวิสัยปุถุชน จะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนและต่อผู้อื่นได้และเป็นคนดีของสังคมต่อไปไม่ได้ การจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมะที่สูงข้ึนต่อไปได้
ยิ่งยากมาก ในอารมณ์มนุษย์ทุกวันน้ีที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ไขว่คว้าหาคุณค่าและความหมาย ให้กับตนของ
ตน ฉะนั้นทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจ ไม่มีเวลาใดเลยที่เราจะไม่คิด และไม่ถูกนิวรณ์ครอบง าจิต 
วิธีแก้ไขการก าจัดนิวรณ์ออกไปได้ต้องใช้การปฏิบัติสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาเพียงทางเดียว
เท่านั้น จึงจะท าให้สภาวะจิตของเรากลับคืนมาเป็นปกติ สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่ามีสติ
รอบคอบ และพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าในการบ าเพ็ญเพียรเป็นรากฐานเพื่อบรรลุธรรมในข้ันสูงต่อไป 

๒. ความหมายของนิวรณ์  

         ในพระสูตรกล่าวไว้ดังนี้ นิวรณ์ คือ ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี และไม่ให้ก้าวหน้าในการ
บรรลุธรรม เป็นเครื่องท ากระแสจติไม่ไห้รวมพลัง พระสมัมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ
ที่ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องกางกั้นจิต ๕ อย่างเหล่านี้แล้ว จักรู้ซึ่งประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น 
หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักกระท าให้แจ้ง ซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะ 
ยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ ด้วยปัญญาอันทุพพลภาพ ไร้ก าลัง ดังนี้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้  ภิกษุ
ทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนแม่น้ าที่ไหลลงจากภูเขา ไหลไปสู่ที่ไกล มีกระแสเช่ียว พัดพาสิ่งต่างๆ ไปได้มี
บุรุษมาเปิดช่องทั้งหลายที่เขาขุดข้ึน ด้วยเครื่องไถ ทั้งสองฝั่งแม่น้ านั้น  เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสกลาง
แม่น้ าน้ัน ก็ซัดส่าย ไหลผิดทาง ไม่ไหลไปสู่ที่ไกล ไม่มีกระแสเช่ียว ไม่พัดสิ่งต่างๆ ไปได้ นี้ฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุที่ไม่ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องกางกั้นจติ ๕ อย่างเหล่าน้ีแล้ว จักรู้
ซึ่งประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักกระท าให้แจ้ง ซึ่งญาณทัสสนะ
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อันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะ ยิ่งกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์ ด้วยปัญญาอันทุพพลภาพไร้ก าลัง ดังนี้ 
นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ต่อไปได้ตรัสโดยปฏิปักขนัย (นัยตรงข้าม) คือ ภิกษุละนิวรณ์แล้ว ท าญาณ
วิเศษให้แจ้งได้ ด้วยปัญญา อันมีก าลังเหมือนแม่น้ าที่เขาอุดรูรั่ว ทั้งสองฝั่งเสียแล้วมีกระแสเช่ียวแรง
มาก ฉะนั้น”  

 พระอภิธรรม กล่าวถึงความหมายของนิวรณ์ ไว้ในนีวรณโคจฉกะ ดังนี้ ธรรมที่ช่ือว่านิวรณ์ 
คือ กิเลสเครื่องกั้น รัดรึงจิต 

ในพระวินัยปิฎกนั้น มิได้แสดงความหมายโดยตรง แต่มีแสดงถึงเรื่องการบรรพชาของยสกุล
บุตร ดังนี ้เมื่อนั้น ยสกุลบุตรได้มีจิตต้ังอยู่ในความเบื่อหน่าย เพราะเห็นโทษที่ปรากฏภายหลังตื่นข้ึน
จากการบ ารุงบ าเรอด้วยกามคุณ ๕ จึงเปล่งอุทานว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” สวมรองเท้า
แล้วเดินไปยังประตูออกจากนิเวศน์ ตรงไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัส
แก่ยสะว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง แล้วทรงแสดงอนุพปุพพิกถา คือ โทษความเศร้าหมองของกาม
ทั้งหลายและอานิสงส์ในความออกจากกาม เมื่อพระองค์ทรงทราบในขณะนั้นว่า ยสกุลบุตรมีจิตพรอ้ม 
มีจิตอ่อน ปลอดจากนิวรณ์ เบิกบานผ่องใสแล้ว ทรงตรัสพระธรรมเทศนา เรื่องอริยสัจ ๔ 

จากในพระวินยัปิฎกเรื่องของยสกุลบุตรนี้ แสดงให้เห็นว่านิวรณ์นั้นอยู่กับผู้คนทุกหมู่เหล่า 
ยากดีมีจนอย่างไร วรรณะสูงต่ าอย่างไร ก็ไม่หนีไม่พ้นมีนิวรณ์เกาะกินจิต เมื่อเกิดข้ึนแล้วย่อมเกิด
ปัญญาทุรพล (คือมีปัญญาน้อย อ่อนแอ ท้อแท้ ทุพพล) เหมือนยสกุลบุตรที่เห็นโทษของนิวรณ์แต่ก็ท า
อะไรมิได้ ได้แต่เดินคร่ าครวญอุทานว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” ต่อเมื่อพบพระพุทธองค์
แล้วได้ ฟังการแสดงธรรมจากพระพุทธองค์ ปัญญาจึงเปิดสว่างแจ้งและหลุดพ้นจากนิวรณ์ 

ส าหรับความหมายของนิวรณ์มีนักปราชญ์ หรือท่านผู้รู้แสดงนัยไว้ ดังนี้ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า นิวรณ์ คือ เครื่องกั้นขัดขวางการท างาน

ของจิต หรืออกุศลธรรมที่ท าจิตให้เศร้าหมอง และท าปัญญาอ่อนก าลัง นิวรณ์ทั้ง ๕ นี้ มีอาหาร คือ 
ทุจริต  

สรุปว่า นิวรณ์ หมายถึง สิ่งที่กั้นจิตบุคคลไม่ให้สงบสุข และกั้นไม่ให้บรรลุความดี ไม่มีปัญญา 
ท าให้ไม่สามารถรับความดีเข้าสู่จิตและไม่สามารถกระท าความดีให้แก่ผู้อื่นได้ 

๓. ลักษณะของนิวรณ์ 
นิวรณ์ เป็นกิเลส หมายถึง สิ่งเศร้าหมองที่ครอบง าจิตแล้วท าให้ปัญญาเสื่อมสภาพ ยามใดที่

ใจประกอบไปด้วยนิวรณ์ ยามนั้นสภาพจิตของผู้นั้นย่อมขุ่นมัว เศร้าหมอง นิวรณ์ มี ๕ ประการ ได้แก่  
๑) กามฉันทะ  ๒) พยาบาท  ๓) ถีนมิทธะ  ๔) อุทธัจจกุกกุจจะ  ๕) วิจิกิจฉา   
          สภาวะที่เกิดเป็นนิวรณ์ เรียกว่า เจตสิก คือ ธรรมชาติ หรือสภาวะที่เกิดข้ึนพร้อมกับจิต  เมื่อ
จะดับก็ดับพร้อมกับจิต  

กามฉันทะ คือ ความก าหนัดในกามราคะทั้งปวง ซึ่งหมายถึง วัตถุที่น่าใคร่ ได้แก่ กามคุณ ๕ 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัส ซึ่งยุยงยั่วยวน ท าให้จิตปรารถนา อยากได้ หมกมุ่น เหนี่ยวรั้ง
ถึงเรื่องที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ เป็นความพอใจในกาม ความรักใคร่ ความก าหนัดยินดี  ซึ่ง
เป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม กามที่เป็นรูปธรรมนั้นเรียกว่าวัตถุกาม มีแต่ความกลัดกลุ้ม จมอยู่กับ
ความก าหนัดในกาม จนมืดมัว ไม่แจ่มใส ไม่เห็นแจ้ง ในธรรมตามที่เป็นจริง พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน
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อุปมานิวรณ์ ๕ ว่าเปรียบเหมือนคนเป็นหนี้ต้องใช้ และท่านพุทธทาสอุปมาไว้ เปรียบอุปมาเหมือนน้ า
ใส แต่มีสี ต่างๆ มาเจือปน จนหมดความใส 

พยาบาท คือ ความอาฆาต ผูกใจเจ็บปองร้าย เครียดแค้น ความดุร้าย ความกลัดกลุ้มอยู่ด้วย
ความไม่พอใจ โกรธแค้น เกลียดชัง เป็นความมืดมัว  เป็นความเน่าแห่งจิต พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน
อุปมานิวรณ์ ๕ ว่าเปรียบเหมือนคนมีโรคต้องรักษา และท่านพุทธทาสอุปมาไว้ เปรียบด้วยน้ าที่ใส แต่
ถูกท าให้เดือดพลุ่งพล่านอยู่ ก็ไม่อาจท าให้ผู้มองเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายใต้น้ าน้ันได้ 

ถีนมิทธะ แยกออกเป็น ถีนะและมิทธะ ซึ่งถีนะนั้นเป็นความไม่สมประกอบแห่งจิต เป็นจิตที่
มีสภาพเก็บอารมณ์ความท้อแท้ มีความถดถอย มีความหดหู่ มีความซบเซา เป็นภาวะที่ซบเซาแห่งจิต
เก็บไว้มากหมาย  เมื่อเหนี่ยวนึกก็พร้อมที่จะเกิดความเหนื่อยหน่าย ท้อถอย ไม่ร่าเริง ไม่แจ่มใส จน
หมดอาลัยตายอยาก ส่วนมิทธะนั้น เป็นความไม่ควรแก่การงานแห่งกาย เกียจคร้าน ความง่วงเหงา 
ความหาวนอน ความโงกง่วง อาการง่วงเหงาหาวนอนอาจเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป 
หรือสุขภาพกายไม่ดีท าให้จิตไม่มีสมรรถภาพ ในการที่จะเห็นแจ้งในธรรม ถีนมิทธะนี้เอง พระพุทธ
องค์ตรัสไว้ในอุปมานิวรณ์ ๕ ว่าเปรียบเหมือนคนเป็นทาสรับใช้เขา และท่านพุทธทาสอุปมาไว้เปรียบ
เหมือนน้ าใสแต่มีพืช เช่น ตะไคร่ หรือ สาหร่ายเกิดอยู่ เต็มก็ไม่อาจจะมองเห็นสิ่งต่างๆใต้น้ าได้
เช่นเดียวกัน 

อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านเป็นธรรมชาติความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ขุ่นร าคาญ เราร้อน 
กระสับกระส่าย ในลักษณะที่ ตรงกันข้ามกับถีนมิทธะ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอุปมานิวรณ์ ๕ ว่า
เปรียบเหมือน   คนติดทุก และท่านพุทธทาสอุปมาไว้เหมือนน้ าใสแต่ถูกท าให้เป็น ละลอกคลื่น หรือ 
กระเพื่อม อยู่เป็นนิจ ท าให้ไม่สามารถ จะมองเห็นสิ่งใต้น้ า เช่น กรวด ปลา และ หอย ได้เช่นเดียวกัน 

วิจิกิจฉา คือ ความเคลือบแคลงสงสัย ไม่แน่ใจ เพราะไม่รู้  หรือ มีอะไร มารบกวน ความ
อยากรู้ ไม่มีความสงบลงได้ ท าให้ เกิดความมืดมัวแก่จิต ตัดสินใจในเรื่องต่างๆไม่ได้ ไม่อาจจะเห็นแจ้ง 
ในสิ่งที่ควรเห็นแจ้ง พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอุปมานิวรณ์ ๕ ว่าเปรียบเหมือนคนเดินทางไกลกันดาร 
และท่านพุทธทาสอุปมาไว้เหมือนน้ าใสอยู่ในที่มืดย่อมไม่อ านวยให้มองเห็นสิ่งต่างๆในน้ านั้นได้  เมื่อ
พิจารณา  

จากอุปมาทั้ง ๕ นิวรณ์นี้ จะเห็นความหมายได้ว่า จิตที่เป็นเดิมๆ นั้นมีลักษณะเป็นประภัสสร 
คือใสกระจ่าง แต่ได้สูญเสียความในกระจ่างไปเพราะสิ่งภายนอกเข้าไปแทรกแซง โดยการปรุงแต่ง
ต่างๆกันใน ๕ ลักษณะดังกล่าว  

๔. ความหมายของสมาธ ิ
 พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ฉบับมหาจุฬาฯ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต สมาธิสูตร ว่าด้วย
การเจริญสมาธิ เพื่อให้ญาณเกิดข้ึน 
 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปัญญาเครื่องรักษาตน มีสติ เจริญอัปปมาณสมาธิ เถิด  
เมื่อเธอมีปัญญาเครื่องรักษาตน มีสติเจริญอัปปมาณสมาธิอยู่ญาณ  ๕ ประการ ย่อมเกิดข้ึนเฉพาะตน 
ญาณ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ ๑. ญาณย่อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว่า ‘สมาธิ  นี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุข
เป็นวิบากต่อไป’ ๒. ญาณย่อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว่า ‘สมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิส ๓. ญาณย่อม
เกิดข้ึนเฉพาะตนว่า ‘สมาธินี้อันคนเลวเสพไม่ได้’ ๔. ญาณย่อมเกิดข้ึนเฉพาะตนว่า ‘สมาธินี้สงบ 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๑๕ 

 

 

ประณีต ได้ด้วยความสงบระงับ บรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดข้ึน และมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่ม
ธรรมที่เป็นข้าศึก ห้ามกิเลสด้วย สสังขารจิต (หมายถึงมิใช่สมาธิระดับปฐมฌานที่เพียงแต่ข่ม นิวรณ์ 
หรือห้ามกิเลสอื่นได้ด้วยสสังขารจิต คือ จิตที่มีความเพียรพยายามเท่านั้น แต่เป็นสมาธิที่สงบระงับ
กิเลสได้ บรรลุได้โดยไม่ต้องเพียรพยายาม) 

 นายเจริญ ช่วงชิต กล่าวว่า “สมาธิ” หมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่แห่งจิต 
ความมั่นอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบ 
(สมถะ) สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิ สัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องในมรรค
อันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ๑  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ว่า “สมาธิ” เป็นความตั้งมั่นของจิต หรือ
ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด ค าจ ากัดความของสมาธิที่พบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียก
สั้นๆว่า “เอกัคคตา” ซึ่งแปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง คือการที่จิตก าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป โดยคัมภีร์รุ่นอรรถกถาระบุความหมายจากัดลงไปอีกว่า สมาธิ คือ 
ภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความออกไปว่า หมายถึงการด ารงจิตและเจตสิกไว้ใน
อารมณ์หนึ่งเดียว อย่างเรียบสม่ าเสมอ และด้วยดี 

๕. ประเภทและระดับของสมาธิ ใช้ในการก าจัดนิวรณ์  
     สมาธิ คือ ปัญญาในการส ารวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี หากจิตเป็นฌานในขณะใดขณะหนึ่งในลม
หายใจเข้าออกก็ดี ในคาภาวนาก็ดี ในนิมิตก็ดี ถ้าจิตจับเฉพาะอย่างนั้นเรียกว่า เอกัคคตาสมาธิ คือจิต
ที่มีสมาธิแน่วแน่ ในอารมณ์เดียว คือจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ทีเพ่ง เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และ
สามารถด าเนินสมาธิได้ ๓ ระดับ คือ  

  ระดับที่ ๑ ขณิกะสมาธิ หรือบริกรรมสมาธิคือ จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ก าจัดนิวรณ์ ได้
ช่ัวขณะ เป็นสมาธิข้ันต้นที่คนทั่วไปอาจน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันให้ได้ผลดี 
และจัดว่าเป็นจุดต้ังต้นของการเจริญวิปัสสนา 

  ระดับที่ ๒ อุปจาระสมาธิคือ จิตที่ต้ังมั่นอยู่ในอารมณ์ได้นานกว่าขณิกสมาธิ ใกล้จะได้ฌาน 
หรือสมาธิจวนจะแน่วแน่ เป็นสมาธิข้ันระงับนิวรณ์ ๕ ก่อน  ที่เข้าสู่สภาวะแห่งฌานหรือสมาธิในบุพ
ภาคแห่ง อัปปนาสมาธิ 

  ระดับที่ ๓ อัปปนาสมาธิ คือ จิตตั้งมั่นหรือแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ที่ก าหนดไม่ซัดส่ายไป
ไหน นิวรณ์และกิเลสจะไม่สามารถรบกวนได้ และอัปปนาสมาธิก็ คือ ฌานจิตที่เป็นอัปปนาเกิดข้ึน
แล้ว เป็นสมาธิระดับสูงสุด เป็นสมาธิที่แน่วแน่ แนบสนิท เป็นสมาธิที่เป็นรากฐานเพื่อการหลุดพ้น 
เพราะการเจริญสมถะเมื่อเกิดสมาธิข้ันถึงอัปปนาสมาธิ ส่วนสมาธิ ๔ คือ ข้ันทิฏฐธัมมสุขวิหารสมาธิ 
ญาณทัสสนสมาธิ สติสัมปชัญญสมาธิ และอาสวักขยสมาธิ สมาธิ ๕ คือ สุขสมาธิ สันตสมาธิ  อริย
สมาธิ  นิรามิสสมาธิ อกาปุริสสมาธิ เป็น สมาธิในข้ันของมหาบุรุษ คือ สมาธิที่เกิดจากการเจริญ
วิปัสสนา โดยการก าหนดพิจารณาไตรลักษณ์ ต่อไป 

                                                   
๑ นายเจริญ ช่วงชิต, การศึกษาสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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๖. การก าจัดนิวรณ์ด้วยสมาธิตามแนวพุทธศาสนา 
    ขอหยิบยกข้อความใน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ ฉบับมหาจุฬาฯ มหาวรรค ภาค ๑  เรื่อง 
สารีปุตตโมคคัลลานปัพพัชชากถา ว่าด้วยสารีบุตรและโมคคัลลานะ พบกับท่านพระอัสสชิ ดังนี้ 
            ในครั้งนั้น สารีบุตรปริพาชกได้เห็นท่านพระอัสสชิก าลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์  
ด้วยพระอัสสชิมีผิวพรรณวรรณะอันผ่องใส มีกิริยาอันงดงามน่าเลื่อมใส  จึ งเดินติดตามไปข้างหลัง
ติดตาม  เมื่อยืนอยู่ ณ ที่สมควร เรียนถามว่า ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร  
พระอัสสชิกล่าวตอบว่า  มีพระมหาสมณะผู้เป็นศากยบุตรเสด็จออกผนวชจาก เราบวชอุทิศพระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้น เป็นศาสดาของเรา และเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น สารี
บุตรปริพาชกถามต่อ “ก็พระศาสดาของท่านตรัสอย่างไร สอนอย่างไร” ……… 
 ล าดับนั้น ท่านพระอัสสชิได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริพาชกว่า  “ธรรมเหล่าใดเกิด
แต่เหตุ  พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น  และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น  พระมหาสมณะมี
ปกติตรัสอย่างนี้” จากธรรมปริยายน้ี เมื่อนิวรณ์เกิดย่อมมีเหตุปัจจัยให้เกิด และในพระธรรมค าสอน
ต้องมีเหตุความดับแห่งธรรมเหล่าน้ัน  เช่นกัน 

นิวรณ์ทั้ง ๕ ประการ ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา มี
อะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดข้ึน และเมื่อจะดับไป มีเหตุอะไรท าให้มันดับ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะต้องเกิด
จากเหตุ ในทางพุทธปรัชญากล่าวไว้แล้วว่า ไม่มีเหตุบังเอิญ ไม่เกิดโดยบังเอิญ ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วน
เกิดข้ึน มีเหตุปัจจัยทั้งสิ้น แต่ว่าเหตุน้ัน เราจะรู้ชัดหรือไม่ บางทีเป็นเหตุใกล้ บางทีเป็นเหตุไกล หรือ
เป็นเหตุในอดีต บางทีก็เป็นเหตุในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเหตุเกิดดับแห่งนิวรณ์ มี ๕ 
ประการ ของนิวรณ์ไว้อย่างครบถ้วน  

๗. สาเหตุการเกิดนิวรณ์ 
๑) สุภนิมิต คือ สิ่งที่สวย สิ่งที่งาม เกิดความก าหนัดในกามราคะทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิด กาม

ฉันทะ 
๒) ปฏิฆนิมิต คือ เกิดความขุ่นข้องใจ ความกระทบกระทั่งจิต เป็นเหตุให้เกิดความอาฆาต 

ผูกใจเจ็บปองร้าย เครียดแค้น ความดุร้าย ระงับโกรธไม่ได้ เป็นเหตุให้เกิด ความพยาบาท 
๓) อรต ิคือ เป็นจิตที่มีสภาพเก็บอารมณ์ความท้อแท้ มีความถดถอย มีความซบเซา ความไม่

ยินดีด้วยกับเขา, ตนฺทิ คือ ความเกียจคร้าน, วิชมฺภิกา คือ ความบิดกาย ข้ีเกียจและอ่อนเพลีย, 
ภตฺตสมฺท คือ ความมึนอาหาร ความกระวนกระวายเพราะอาหาร และเจตโส ลีนตฺต  คือ ความที่ใจหด
หู่ทั้ง ๕ นี ้เป็นเหตุให้เกิด ถีนมิทธะ  

๔) เจตโส อวูปสม คือ ความไม่สงบแห่งใจ เร่าร้อน กระสับกระส่าย เป็นเหตุให้เกิด อุทธัจจ
กุกกุจจะ 

๕) อโยนิโสมนสิการ คือ การไม่พิจารณาให้แยบคาย คิดค านึงตรงข้ามความเป็นจริง ไม่ศึกษา
ให้รู้เห็นจริง มีความเคลือบแคลงสงสัย ไม่แน่ใจ ปิดกั้นความอยากรู้ ไม่มีความสงบลงได้ เกิดความมืด
มัวแก่จิต เพราะความไม่รู้ในสภาพธรรมแท้จริง เป็นเหตุให้เกิดทั้งกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ และ
อุทธัจจกุกกุจจะ ร่วมกันกับ วิจิกิจฉา 

 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๑๗ 

 

 

๘. การก าจัดนิวรณ์ด้วยสมาธ ิ

การใช้สมาธิมาก าจัดนิวรณ์ เพื่อประโยชน์ เพื่อการท าจิตให้สงบ ในบทความนี้ มุ่งเน้นเพื่อ
ประโยชน์การน าสมาธิมาใช้ในการก าจัดนิวรณ์ในจิต เพื่อการด าเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ ให้
ส าเร็จให้ลุล่วงเป็นความดีงามของชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไปในเบื้องต้นและเป็นรากฐานสู่การ
บรรลุธรรมขั้นหลุดพ้นต่อไป ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น คือ สมาธิทั้ง ๓ ระดับ ใช้ก าจัดนิวรณ์และระงับ
นิวรณ์ในจิต เพื่อการด าเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ ให้ส าเร็จให้ลุล่ วงเป็นความดีงามใน
ชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป การปฏิบัติสมาธิจะส าเร็จหรือไม่ เกิดจากการเจริญสมถะกรรมฐาน 
วิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์ และทฤษฎีอื่นๆ ที่เป็นสมาธิฝ่ายกุศลที่เกื้อกูลการรักษาโรค ส่งเสริม
ให้จิตมีคุณภาพ สมรรถภาพ คุณภาพจิตดี และเพิ่มพูนสติปัญญาในการดาเนินชีวิต ดังนี้ 

ข้อ ๑ กามฉันทะ สมาธิสามารถก าจัดนิวรณ์และระงับนิวรณ์ในจิต เมื่อเหตุเกิดนิวรณ์ในข้อ
กามฉันทะ เกิดจากสุภนิมิต คือ ตากระทบรูปสิ่งที่สวย สิ่งที่งามหูได้ยินเสียงไพเราะ สัมผัส กามคุณ ๕ 
คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัส ซึ่งยุยงยั่วยวน ท าให้จิตปรารถนา อยากได ้เกิดความก าหนัดใน
กามราคะ   

ผู้ที่ผ่านการฝึกมาดี แล้วย่อมมีคุณลักษณะของจิตที่มีสมาธิที่สามารถสงบระงับอารมณ์ได้ใช้
พิจารณาอสุภะเป็นอารมณ์ เจริญเมตตาเจโตวิมุตติ คือ การเจริญเมตตาไปทั่วทุกทิศ เป็น เอกัคคตา
สมาธิ คือจิตที่มีสมาธิแน่วแน่ ในอารมณ์เดียว คือจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เพ่ง เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 
ถึงแม้นจะเป็นเอกัคคตาสมาธิต้น คือ ขณิกะสมาธิ แต่สามารถสงบระงับอารมณ์ที่เป็นสุภนิมิต ความ
อยากได้ต่อภาพที่เห็นย่ัวยวน อันเกิดจากการสัมผัสกามคุณ ๕ ได้ ในช้ันต้น มีสติยั้งคิดมีเหตุมีผล จิต
สงบระงับ ไม่ฟุ้งซ่าน ให้เกิดการอยากเป็นเจ้าของจิตแข็งแรง ตาจะไม่มืดมัวแจ่มใส มีสติมองเห็น
เปรียบอุปมาเหมือนน้ าใส ที่ไม่มีสี ต่างๆ มาเจือปน จนหมดความใส จะไม่ท าให้เกิดเรื่องราวต่อไปใน
นิวรณ์ข้ัน ๒ คือ พยาบาทต่อไป เหมือนคนไม่มีหนี้แล้ว 

ข้อ ๒ พยาบาท สมาธิสามารถก าจัดนิวรณ์และระงับนิวรณ์ในจิต เมื่อเหตุเกิดจากปฏิฆะ 
แปลว่า ความกระทบกระทั่งแห่งจิต ความขุ่นใจ กับนิมิตเครื่องหมาย ความส าคัญมั่นหมาย ดังนั้น จึง
หมายความว่า ความส าคัญมั่นหมายในความกระทบกระทั่งแห่งจิต เกิดสิ่งที่เป็นความขุ่นใจ ขาดการ
พิจารณาที่ไม่ถูกทาง ขาดปัญญาในการพิจารณาให้เหน็คุณและโทษ จึงคิดเห็นไปตามกระแสของกิเลส 
เมื่อระงับปฏิฆะไว้ไม่ได้ ระงับโกรธไม่ได้ ระงับโทสะไว้ไม่ได้ ระงับพยาบาทไม่ได้ ก็กลายเป็นเวร ที่ผูก
ไว้ทุกภพชาติ ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า การท าให้มาก ซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิต ย่อม
เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อให้พยาบาทที่เกิดแล้วก าเริบยิ่งขึ้น 

ผู้ที่ผ่านการฝึกมาดี แล้วย่อมมีคุณลักษณะของจิตที่มีสมาธิที่สามารถสงบระงับอารมณ์ได้ 
ก าหนดเมตตาเจโตวิมุตติ คือ การเจริญเมตตาไปทั่วทุกทิศ เป็นอารมณ์  การประกอบด้วยเมตตา
ภาวนา โดยการคิดอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยู่เนืองๆเป็นเอกัคคตาสมาธิต้น คือ ขณิกะสมาธิจนถึงอุป
จาระสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ  สมาธิจวนจะแน่วแน่น่ิงได้นานข้ึน เป็นสมาธิข้ันระงับนิวรณ์ ๕ ก่อนที่
เข้าสู่สภาวะแห่งฌานหรือสมาธิในบุพภาคแห่ง อัปปนาสมาธิ  ข้ันนี้จะมีจิตแข็งแรง มีพลัง ก าลังแห่ง
จิตมาก ระงับโกรธได้  ท่านเปรียบได้ว่าเหมือนกระแสน้ าทีถู่กควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทางเดียว ย่อม
มีก าลังแรงกว่าน้ าที่ถูกปล่อยให้ไหลพร่ากระจายออกไป ไม่เป็นเป็นโทษภัยกับผู้อื่น การท าให้มาก ซึ่ง
โยนิโสมนสิการจะละปฏิฆในที่สุด เหมือนคนไม่มีโรคแล้ว 



๔๑๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ข้อ ๓ ถีนมิทธะ สมาธิสามารถก าจัดนิวรณ์และระงับนิวรณ์ในจิต เมื่อเหตุเกิดจาก  อรติ คือ 
ความไม่ยินดี ตนฺที คือ ความเกียจคร้าน วิชมฺภิตา คือ ความบิดกายข้ีเกียจ หรือ อ่อนเพลีย ภตฺตสมฺ
มท คือ ความเมาอาหาร เพราะบริโภคมาก เจตโส ลีนตฺต  คือ จิตย่อหย่อน หดหู่ ไม่มีปัญญาพิจารณา
ไตร่ตรองให้เห็นถึงคุณและโทษ ในภาวะที่จิตและกายไม่ควรแก่การงาน 

ผู้ที่ผ่านการฝึกมาดี ตั้งแต่ข้ันขณิกะสมาธิ จนถึง ระดับอุปจาระสมาธิ และอัปปนาสมาธิ จิต
ใสกระจ่าง ละถีนมิทธะ ได้ด้วยธรรมต่อไปนี้ ได้แก่ การปรารภความเพียร ได้แก่ อารภธาตุ คือ ความ
เพียรเริ่มแรกในเหตุทั้ง ๕ (อรต ิตนฺทีวิชมฺภิตา ภตฺตสมฺมท และเจตโส ลีนตฺต )นั้น เมื่อออกไปพ้นจาก
ความเกียจคร้านได้ โดยเริ่มความเพียร คือ อารัมภธาตุ และมีความเพียรบากบั่น ก้าวไปข้างหน้า คือ 
นิกกมธาตุ และความเพียรที่มีก าลังยิ่งกว่า คือ ปรักกทธาตุ ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเหน็ถึงคุณและ
โทษ   พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น ความออกไปพ้นจาก
ความเกียจคร้าน ความก้าวไปข้างหน้ามีอยู่ การท าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น ไม่เป็น
อาหารเพื่อความเกิดแห่งถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อละถีนมิทธะที่เกิดแล้ว เหมือนคนมีอิสระในการ
ด าเนินชีวิต ไม่เป็นทาสรับใช้เขาต่อไป 
            ข้อ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ สมาธิสามารถก าจัดนิวรณ์และระงับนิวรณ์ในจิต เมื่อเหตุเกิด อุทธัจ
จะ คือ ความฟุ้งซ่าน ความไม่สงบแห่งจิต ความพล่านแห่งจิต ความวุ่นวายใจ ส่วนกุกกุจจะนั้น คือ 
ความร าคาญ ความเดือดร้อนใจ ความยุ่งใจ เป็นอาการความฟุ้งซ่าน และร าคาญเกิดข้ึนภายในจิต 
ความคิดสับสนวุ่นวาย ซัดส่ายไปมา หาทิศทางแน่นอนไม่ได้ เลื่อนลอย เหม่อลอย ฝันเฟื่องไป จึงท า
ให้เกิดความหงุดหงิดข้ึนมาภายใน  
พร้อมไปด้วยโลภะก็ได้ พร้อมไปด้วยโทสะก็ได้ เจตโส อวูปสม แปลว่า ความไม่สงบแห่งใจ  

ผู้ที่ผ่านการฝึกมาดี ตั้งแต่ข้ันขณิกะสมาธิ จนถึง อุปจาระสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ สามารถ
ละอุทธัจจกุกกุจจะ ได้ด้วยความสงบแห่งใจ คือ สมาธิจิตนุ่มนวลควรแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งาน 
เพราะไม่เครียดไม่กระด้าง ไม่วุ่น ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่เร่าร้อน ไม่กระวนกระวาย ความมีกัลยาณมิตร 
คบเพื่อนดีที่ให้ค าแนะน าเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติได้เจรจาแต่เรื่องที่สบาย กล่าวถ้อยค าที่เหมาะแก่
การปฏิบัติเพื่อละความฟุ้งซา่นร าคาญใจ เหมอืนคนมีความสุขอิสระอยู่กับโลกภายนอกไม่ถูกจองจ าขัง
คุก 

ข้อ ๕ วิจิกิจฉา สมาธิสามารถก าจัดนิวรณ์และระงับนิวรณ์ในจิต เมื่อเหตุเกิดวิจิกิจฉา คือ 
การไม่พิจารณาให้แยบคาย คิดค านึงตรงข้ามความเป็นจริง ไม่ศึกษาให้รู้เห็นจริง มีความเคลือบแคลง
สงสัย ไม่แน่ใจ ปิดกั้นความอยากรู้ ท าให้ไม่มีความสงบลงได้  

ผู้ที่ผ่านการฝึกมาดี ตั้งแต่ข้ันขณิกะสมาธิ จนถึง อุปจาระสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ ละได้ด้วย
ธรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ  คือ การคิดใคร่ครวญ ใส่ใจโดยแยบคาย ความเป็นพหูสูต คือผู้
ได้สดับฟังมาก ในพระรัตนตรัย ความเป็นผู้ไต่ถาม สอบถามให้รู้ ความมีกัลยาณมิตร เพื่อนดีที่แนะน า 
และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเห็นถึงคุณ
และโทษในกุศลธรรมทั้งปวง ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและ
อกุศล ที่มีโทษและไม่มีโทษ ธรรมที่ควรเสพ ธรรมที่ทรามและประณีต ธรรมที่เทียบด้วยของด าและ
ขาว มีอยู ่การท าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่าน้ัน ไม่เป็นอาหาร  เพื่อความเกิดแห่งวิจิกิจฉา



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๑๙ 

 

 

ที่ยังไม่เกิด หรือเพื่อละวิจิกิจฉาที่เกิดแล้วเหมือนคนเดินทางไปในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ 
อากาศสดช่ืนเบาสบายกายสบายใจ 

ผู้พิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้ว เหมือนความไม่มีหนี้ เหมือนความไม่มีโรค 
เหมือนการพ้นจากเรือนจ า เหมือนความเป็นไทแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ย่อมเกิดปราโมทย์ 
เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติ เมื่อมีปีต ิใจกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข 
จิตย่อมตั้งมั่น 

๙. บทสรุป 
สมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ระดับ มีพลังที่ขัดเกลากิเลศของนิวรณ์ โดยสมาธิใน

ระดับขณิกะ 
สมาธิ อุปจาระสมาธิ และอัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสามารถละนิวรณ์ทั้ง ๕ 

(นิวรณ์ ๕ หมายถึง สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ประกอบด้วย ๑) กามฉันทะ (ความพอใจใน
กาม) ๒) พยาบาท (ความคิดร้าย) ๓) ถีนมทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ๔) อุทธัจจกุกกุจ และ๕)
วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย)) ได ้ในบทบาทการใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคม และเป็นมิตรกับสังคม ไม่ท าลายซึ่ง
กันและกัน โดยส่วนใหญ่สมาธิที่ใช้จะอยู่ในข้ันขณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิ ส่วนช่วงที่เกิดปฏิภาคนิมิต
ในระดับผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น ปารถนาบรรลุนิพาน  ภาพที่มองเห็นในใจทุกสิ่ง ต้องใช้เป็นอารมณ์
กรรมฐาน ซึ่งประณีตลึกซึ้งเลยจากข้ันที่เป็นภาพติดตาไปอีกข้ันหนึ่ง  เป็นการเกิดสัญญาบริสุทธ์ิ
ปราศจากสีปราศจากมลทิน สามารถนึกขยายหรือย่อส่วนได้ตามความปรารถนา เป็นสมาธิจวนเจียน
จะแน่วแน่โดยสมบูรณ์ ใกล้จะถึงฌาน เมื่อชานิชานาญคุ้นดีแล้ว ก็จะแน่วแน่ละเอียดลึกซึ้งกลายเป็น
อัปปนาสมาธิ อันเป็นองค์แห่งฌานต่อไป 
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รูปแบบปรัชญาการเผยแผพุ่ทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา 
The Pattern of the Propagation Philosophy  

of Theravada Buddhism in Cambodia 

พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร 
พระมหาประภาส ปริชาโน, ดร. 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา” นี้           
มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑. เพื่อศึกษาปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎก            
๒. ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา และ ๓. เพื่อเสนอรูปแบบปรัชญาการ
เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชาที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการวิจัยพบว่า ปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎก มีหลักการ วิธีการ 
และเป้าหมายเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาได้รับการฟื้นฟูข้ึนมาในรัช
สมัยของพระเจ้าหริรกัษ์รามาธิบดี พระภิกษุได้รับการส่งเสริมให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ 
แล้วกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองข้ึน ที่ส าคัญคือมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติ
ธรรมช้ันสูงข้ึนในกรุงพนมเปญ มีช่ือเรียกว่า ศาลาบาลีช้ันสูง และยังน าเอานิกายธรรมยุตจากเมอืงไทย
เข้ามาเผยแผ่ที่ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกอีกด้วย ผู้วิจัยเสนอว่า พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
ควรมีการน าปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎกทั้งในส่วนหลักการ วิธีการ และ
เป้าหมาย มาพัฒนารูปแบบเพื่อให้มีแผนหรือยุทธศาสตร์สัมพันธ์เกื้อหนุนกันและกันได้ใน ๒ รูปแบบ
คือ (๑) รูปแบบศาสนโยบายด้านการบริหารเพื่อการเผยแผ่ (๒) รูปแบบการพัฒนาศาสนบุคคลเพื่อ
การเผยแผ่  
ค าส าคัญ : ปรัชญาการเผยแผ่, พุทธศาสนาเถรวาท, ประเทศกัมพูชา 
 

Abstract 
 The aim of this study is 1) to investigate the propagation of Theravada 
Buddhism in Tripiṭaka 2) to investigate the propagation of Theravada Buddhism in 
Cambodia and 3) to propose the pattern of propagation philosophy of Theravada 
Buddhism in Cambodia with the appropriateness in the modern time by employing 
the qualitative research methodology. 

                                                   
 นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
 ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๒๑ 

 

 

 The results reveal that the propagation philosophy of Theravada Buddhism in 
Cambodia contains the principle, the method, and the purpose for the suffering 
extinguishment. Buddhism in Cambodia had been reconstructed in the Reign of King 
Harirukramathibordi. Buddhist monks had been supported to study Buddhism in 
Bangkok in order for the restoration of Buddhism in homeland. Most importantly, 
there was the foundation of the General Education Session of Buddhist Scripture 
Schools in Phnom Pehn  It was called “Advanced Pali Pavilion” (Sara ali). Moreover, 
they had applied Dhammyuttika-nikaya from Thailand to spread in Cambodia as the 
first time. The researcher proposed that Buddhism in Cambodia should be correlated 
with the propagation philosophy of Theravada Buddhism in Tripiṭaka regarding the 
principle, the method, and the purpose to develop the patter and to provide the 
plan or strategy which was correlative with 2 patterns i.e. (1) the pattern of the 
religious administrative policy for Buddhism propagation and (2) the pattern of 
religious personal development for Buddhism propagation. 
Keywords : propagation philosophy, Theravada Buddhism, Cambodia 
 
๑. บทน า 
 การเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎก เริ่มข้ึนหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
สัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบริสุทธิคุณเพราะปราศจากอา
สวะกิเลส เต็มเปี่ยมด้วยพระปัญญาคุณเพราะสามารถเข้าถึงความเป็นจริงสูงสุด โดยเฉพาะความจริง
อันประเสริฐ ได้แก่ อริยสัจ ๔ หลังจากนั้นทรงแสดงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการออกประกาศ
พรหมจรรย์ คือแบบแห่งความประพฤติอันบริสุทธ์ิบริบูรณ์ ทรงได้บุคคลที่ปฏิบัติตามทางสายกลางจน
บรรลุอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันข้ึนไป เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น จึงปรากฏพระสงฆ์
สาวกในพระพุทธศาสนา และหลังจากนั้นเป็นต้นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ขยายกว้างออกไป
เรื่อยๆ ดังที่ปรากฏในมหาปทานสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็น
อันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูป เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น 
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์
สิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตว์พวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์พวกนั้นจึง
เสื่อมเสียไป ผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจักมี๑  พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ท าการเผยแผ่ไปในที่ต่างๆ ทั้งใน
ส่วนของบรรพชิตและคฤหัสถ์จนกระทั้งสิ้นสมัยพุทธกาลก็ยังมีการรักษาพระธรรมวินัยเพื่อการเผยแผ่
เรื่อยมาด้วยการสังคายนา มีการแตกนิกายออกไปเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปมี ๓ นิกายใหญ่ 
คือ นิกายเถรวาท นิกายมหายาน และนิกายวชิรญาณ  

                                                   
๑ ที.ม. (ไทย) ๑๓/๕๒/๕๓. 
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 ในส่วนของการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทยุคปัจจุบัน ช่องทางในการเผยแผ่ได้พัฒนาไปจาก
เดิมมาก สืบเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ จนไปถึง 
อินเทอร์เน็ต (internet) เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) ที่ท าให้มนุษย์สามารถ
สื่อสารแบบไร้พรมแดนได้ ต่างจากยุคศาสดามาก เพราะในยุคนั้นใช้การสื่อสารแบบใช้ภาษากับผู้ฟัง
โดยตรง ต่อมาก็เป็นการกระจายในรูปแบบคัมภีร์ที่ต้องใช้สถานที่ในการเก็บซึ่งมักจะเป็นวัดหรือ
หอสมุด การเปลี่ยนช่องทางนี้เป็นบริบทที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการน าองค์ความรู้
ดังที่กล่าวมาศึกษาเพื่อเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนส าหรับรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถร
วาทในประเทศกัมพูชาให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  
 พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาได้รับการฟื้นฟูข้ึนมาในรัชสมัยของพระเจ้าหริรักษ์
รามาธิบดี พระภิกษุได้รับการส่งเสริมให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุ งเทพฯ แล้วกลับไปฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองข้ึน ที่ส าคัญคือมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมช้ันสูงข้ึนใน
กรุงพนมเปญ มีช่ือเรียกว่า ศาลาบาลีช้ันสูง และยังน าเอานิกายธรรมยุตจากเมืองไทยเข้ามาเผยแผ่ที่
ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกด้วย  
 ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชามีความ เจริญข้ึนมามาก แต่แนวทางการปฏิบัติแล
การศึกษาเล่าเรียน ยังไม่แผ่ขยายออกไปมากนัก อยู่จ ากัดในวงแคบ และไม่ค่อยมีความเป็นเอกภาพ
ในเ ชิงการปฏิบัติ ให้ เป็นแนวเดียวกัน สมดังพระนักปราชญ์ชาวกัมพูชารูปหนึ่งพูดไ ว้ ว่า  
“พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาเปรียบเหมือนต้นโพธ์ิใหญ่ ต้นหนึ่ง ล้มลงถึงพื้นแผ่นดิน แล้วออก
ใบ ออกราก แตกกิ่ง    แตกก้านข้ึนมาใหม่”  
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาของพระสงฆ์ก็มีการพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ จนถึงบัดนี้ โดยมีการศึกษา
พระธรรมวินัย และภาษาบาลีขยายกว้างออกไปทั่วประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๒ มีพระสงฆ์
สอบธรรมวินัยช้ันตรี โท เอก ทั้งหมด ๒๘,๗๕๒ รูป โรงเรียนพุทธิกปฐมศึกษา มีห้องเรียน ๒๔๗ ห้อง 
โรงเรียนพุทธิกมัธยมศึกษามี ๖ แห่ง มีพระนักศึกษาทั้งหมด ๘๔๘ รูป และมีสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาช่ือว่า พุทธิกอุดมศึกษาพระสีหนุราช ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ มีพระนิสิตนักศึกษาเล่า
เรียน ประเทศกัมพูชา มีพระไตรปิฎกมานานแล้ว จารึกลงในใบลาน เขียนเป็นตัวหนังสือเขมรโบราณ
เป็นภาษาบาลี ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๓ กรมช าระพระไตรปิฎกแห่งวิทยาสถาน พุทธศาสนบัณฑิต 
ได้เริ่มตรวจช าระและแปลจากภาษาบาลี มาเป็นภาษาเขมรในพระราชบรรณาลัย (ห้องสมุด) กัมพูชา 
ณ เมืองพนมเปญ การสร้างพระไตรปิฎกฉบับนี้อยู่ใต้ พระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าสมเด็จพระศรีสุ
วัตทมุนีวงศ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี ช าระแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ รวมทั้งหมดได้ ๒๒๐ เล่ม 
แบ่งเป็นวินัยปิฎก ๒๓ เล่ม คือ นับตั้งแต่เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกมีทั้งหมด ๖๔ เล่ม 
นับตั้งแต่เล่มที่ ๒๔ ถึงเล่มที่ ๗๗ และพระอภิธรรมปิฎก มีทั้งหมด ๓๓ เล่ม นับตั้งแต่เล่มที่ ๗๘ ถึงเล่ม
ที่ ๒๒๐ รวมหน้าทั้งหมด ๓๖,๖๓๐ หน้า การแปลและจัดพิมพ์ พระไตรปิฎกของกัมพูชาจะมีทั้งภาษา
บาลีและภาษาเขมร อยู่ในเล่มเดียวกัน  โดยจัดพิมพ์ภาษาบาลีอยู่ด้านซ้ายมือ และภาษาเขมรอยู่ด้าน
ขวามือ จึงท าให้พระไตรปิฎกของ กัมพูชามีจ านวนเล่มมากกว่าพระไตรปิฎกของไทยซึ่งมี ๔๕ เล่ม 
เพราะแยกภาษาบาลีและภาษาไทยออกจากกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเทศไทย โดยกรมการศาสนา 
ได้จัดท าพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี-เขมร โดยถ่ายเอกสาร จากต้นฉบับเดิมจัดท าเป็นรูปเล่มสวยงาม
น าไปมอบถวาย คณะสงฆ์ประเทศกัมพูชา เนื่องจากขณะนั้นพระไตรปิฎกของประเทศกัมพูชาหาได้
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ยากเพราะพิษของสงครามกลางเมือง ท าให้คณะสงฆ์ของประเทศกัมพูชาได้มีพระไตรปิฎกส าหรับ 
ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงปัจจุบันน้ี 
 ผู้วิจัยเสนอว่า พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาควรมีการน าปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนา
เถรวาทในพระไตรปิฎกทั้งในส่วนหลักการ วิธีการ และเป้าหมาย มาพัฒนารูปแบบเพื่อให้มีแผนหรือ
ยุทธศาสตร์สัมพันธ์เกื้อหนุนกันและกันได้ใน ๓ รูปแบบคือ (๑) รูปแบบศาสนโยบายด้านการบริหาร
เพื่อการเผยแผ่ (๒) รูปแบบการพัฒนาศาสนบุคคลเพื่อการเผยแผ่ (๓) รูปแบบการบูรณาการหลัก
ปรัชญาสู่ความเป็นสากล เพื่อให้เกิดการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในยุคปัจจุบันได้อย่างกว้างขวาง มี
เสถียรภาพ เพื่อให้พุทธศาสนาในประเทศกัมพูชามีรูปแบบการเผยแผ่ที่สามารถแก้ปัญหาในบริบทที่
เผชิญอยู่ สามารถเข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้ทุกระดับ พร้อมทั้งเหมาะกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบัน ตลอดถึง
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทศวรรษหน้าต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา” นี้           

มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ  
๑. เพื่อศึกษาปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎก  
๒. เพื่อศึกษาปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา  
๓. เพื่อเสนอรูปแบบปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชาที่เหมาะสมใน

ยุคปัจจุบัน 

๓. สรุปผลการวิจัย 
 ๑. ปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎก มีหลักการ วิธีการ และ
เป้าหมายเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ 
 ๒. พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาได้รับการฟื้นฟูข้ึนมาในรัชสมัยของพระเจ้าหริรักษ์
รามาธิบดี พระภิกษุได้รับการส่งเสริมให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ แล้วกลับไปฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองข้ึน ที่ส าคัญคือมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมช้ันสูงข้ึนใน
กรุงพนมเปญ มีช่ือเรียกว่า ศาลาบาลีช้ันสูง และยังน าเอานิกายธรรมยุตจากเมืองไทยเข้ามาเผยแผ่ที่
ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกอีกด้วย  
 ๓. ผู้วิจัยเสนอว่า พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาควรมีการน าปรัชญาการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎกทั้งในส่วนหลักการ วิธีการ และเป้าหมาย มาพัฒนารูปแบบเพื่อให้มี
แผนหรือยุทธศาสตร์สัมพันธ์เกื้อหนุนกันและกันได้ใน ๒ รูปแบบคือ (๑) รูปแบบศาสนโยบายด้านการ
บริหารเพื่อการเผยแผ่ (๒) รูปแบบการพัฒนาศาสนบุคคลเพื่อการเผยแผ่ 

๔. อภิปรายผล 
๑. การเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก มีหลักการ วิธีการ และเป้าหมายในการเผยแผ่ 

ดังนี ้
๑) หลักการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ หมวด คือ ๑) สิ่งที่

เป็นข้อค านึงต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องที่สอน ๒) สิ่งที่เป็นข้อค านึงต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียน และ 



๔๒๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๓) สิ่งที่เป็นข้อค านึงต่างๆ เกี่ยวกับตัวของผู้สอน หลักการสอนทั้ง ๓ หมวดนี้ มีความส าคัญอย่างมากใน
การศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้ผล หาก
องค์ประกอบทั้ง ๓ อย่างนี้เกิดความบกพร่องหรือสมดุล การศึกษาเรียนรู้ก็อาจเกิดปัญหา ไม่อาจบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการสอนได้๒  
 ๒) วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก ได้แก่วิธีต่อไปนี้ (๑) แบบสากัจฉาหรือสนทนา           
(๒) แบบบรรยาย (๓) แบบตอบปัญหา พระพุทธเจ้าจะทรงใหห้ลกัในการพิจารณา ดูลักษณะของปัญหาและ
วิธีการที่จะตอบปัญหาไว้ ๔ ประการ ประกอบด้วย เอกังสพยากรณียปัญหา ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา      
วิภัชชพยากรณียปัญหา ฐปนียปัญหา และ (๔) แบบวางกฎข้อบังคับ๓  
 ๓) เป้าหมายการเผยแผ่พุทธศาสนาในพระไตรปิฎก จุดหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า มุ่งเน้น
ไปที่ประโยชน์ของมหาชนเป็นที่ตั้ง การประกาศศาสนาจึงยึดหลักประโยชน์ของมหาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็น
หลักการส าคัญและนโยบายที่ส าคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยในพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขตามพุทธประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ (๒) สัมปรายิ
กัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า และ (๓) ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง๔  นอกจากนี้ 
พระพุทธเจ้ายังมีพุทธประสงค์ในการสอนเพื่อให้มหาชนเกิดความรู้ ความเห็น ๓ ประการ คือ  (๑) 
อภิญญายธรรมเทศนา (เพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้เห็น) (๒) สนิทานธรรมเทศนา (เพื่อให้
ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ ทรงแสดงธรรมอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟังตรองตามให้เห็นด้วยตนเอง) และ  
(๓) สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา (เพื่อให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร ทรงแสดงธรรม มีคุณเป็น
อัศจรรย์ สามารถยังผู้ปฏิบัติได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตนๆ)๕  

๒. พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาได้รับการฟื้นฟูข้ึนมาในรัชสมัยของพระเจ้าหริรักษ์
รามาธิบดี พระภิกษุได้รับการส่งเสริมให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ แล้วกลับไปฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองข้ึน ที่ส าคัญคือมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมช้ันสูงข้ึนใน
กรุงพนมเปญ มีช่ือเรียกว่า ศาลาบาลีช้ันสูง และยังน าเอานิกายธรรมยุตจากเมืองไทยเข้ามาเผยแผ่ที่
ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกอีกด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชาได้พัฒนามา
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนสามารถเปิดทาการเรียนการสอนถึงระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกัน กา ร
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ กัมพูชาก็ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น ขาดการ
วางแผนนโยบายการจัดการศึกษา ที่เป็นเอกภาพระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการพัฒนา 
ฝึกอบรมและผลิตครูผู้สอน งบประมาณการสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา 
ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอน การก าหนดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาสงฆ์
ยังไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ คือให้น้ าหนักแตกต่างกัน 

                                                   
๒ Bhikkhu Bodhi, The Noble Eightfold Path, (Kandy : BPS., 1999), p. xii. 
๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือ

ธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๕๔. 
๔ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๗๓/๓๓๓. 
๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๑/๑๒๖. 
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บางครั้งให้ความส าคัญกับวิชาพระพทุธศาสนามากกว่าวิชาสมัยใหม่และบางครั้งให้ความส าคัญกับวิชา
สมัยใหม่มากกว่าวิชาพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกเช่น ขาดความเข้าใจเพียงพอต่อการจดั
การศึกษา และการไม่ เป็นเอกภาพกันของหลักสูตร พร้อมทั้งการขาดประสานงานกันระหว่างสถาบัน
เกี่ยวข้อง อันเป็นปัญหาหนึ่งทาให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์ต้องหันไปสนใจวิชาชีพมากกว่า
วิชาทางพระพุทธศาสนา ยิ่งท าให้พระสงฆ์ห่างไกลจากพระพุทธศาสนา ที่ส าคัญ คือไม่เข้าใจหลักแก่น
แท้ของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และปัญญา๖  

๓. พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาควรมีการน าปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทใน
พระไตรปิฎกทั้งในส่วนหลักการ วิธีการ และเป้าหมาย มาพัฒนารูปแบบเพื่อให้มีแผนหรือยุทธศาสตร์
สัมพันธ์เกื้อหนุนกันและกันได้ใน ๒ รูปแบบคือ  

(๑) รูปแบบศาสนโยบายด้านการบริหารเพื่อการเผยแผ่ เพื่อแก้ปัญหาศาสโนบายด้านการ
บริหาร ด้วยการวางแผนอย่างที่พระพุทธองค์ได้ส่งพระอรหันต์ ๖๐ รูป ออกไปประกาศพระศาสนา
โดย ให้ไปรูปเดียว แนวทางนี้หากน ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทั้งบรรพชิต
และฆราวาสให้มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ในระดับสูง (เทียบได้กับสมัยพุทธกาลที่ส่งพระอรหันต์
คุณภาพสูงระดับขีณาสพไปในทิศต่างๆ) โดยอบรมให้มีความเป็นผู้น า มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณ มีวิธีการและอุบายในการสอน มีความรู้ในด้านการบริหารตน บริหารคน 
บริหารงานได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง คือ เพียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ บุคคลกรเหล่านี้จะเป็น
ก าลังส าคัญในการออกไปสร้างการมีส่วนร่วม สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีทักษะความสามารถในการ
บริหารตน บริหารคน บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) รูปแบบการพัฒนาศาสนบุคคลเพื่อการเผยแผ่ เพื่อแก้ปัญหาด้านการพัฒนาศาสนบุคคล
ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 จากการศึกษาพุทธวิธีการสอน พบว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการสอนอยู่ ๔ วิธีด้วยกัน คือ ๑) 
พุทธวิธีการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา ๒) พุทธวิธีการสอนแบบบรรยาย ๓) พุทธวิธีการสอน แบบตอบ
ปัญหา และ ๔) พุทธวิธีการสอนแบบวางกฎข้อบังคับ ในการสอนตามพุทธวิธีทั้ง ๔ แบบนี้ พระพุทธเจ้า
ทรงสอนด้วยหลักธรรมทั้งในส่วนที่เป็นหลักธรรมพื้นฐาน และหลักธรรมเฉพาะทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่ก็มีพระนิพพาน เป็นเป้าหมายสุดท้ายร่วมกันทั้งฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ 
 ในส่วนหลักธรรมพื้นฐานที่ใช้สอนบรรพชิต คือ หลักไตรสิกขา ได้แก่ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา          
และอธิปัญญาสิกขา ส่วนหลักธรรมเฉพาะที่ใช้สอนบรรพชิต พบว่า มีอยู่หลายหลักธรรมด้วยกัน 
ผู้วิจัยไม่อาจน ามาอธิบายได้หมดทุกหัวข้อธรรม ดังนั้น จึงหยิบยกเฉพาะหลกัธรรมที่เห็นว่ามีความส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อการน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาการวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้เท่านั้น 
หลักธรรมเฉพาะที่ใช้สอนบรรพชิตทั้งในและนอกพุทธศาสนานั้น ได้แก่ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร, อนัตต
ลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร, กรณียเมตตสูตร, ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ ๑๐, ภยสูตร, อปัณณก
สูตร และอปัญญกสูตร ส่วนจุดมุ่งหมายในการสอนบรรพชิตทั้งในและนอกศาสนานั้น พระองค์ทรงมี

                                                   
๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๒–๑๗๖. 



๔๒๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

พุทธประสงค์ให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุด (ปรมัตถประโยชน์) ได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน โดยรู้จริงเห็นแจ้งใน
สิ่งที่ควรรู้เห็น สามารถตรองตามแล้วเห็นจริงได้ด้วยตนเอง และได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร คือ ได้
อริยมรรค อริยผลตามสมควรแก่ก าลังความสามารถทางสติปัญญา 
 ในส่วนหลักธรรมพื้นฐานที่ใช้สอนคฤหัสถ์ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทานมัย ศีลมัย และ
ภาวนามัย ส่วนหลักธรรมเฉพาะที่ใช้สอนคฤหัสถ์ พบว่า มีอยู่หลายหลักธรรมด้วยกัน ผู้วิจัยไม่อาจน ามา
อธิบายได้หมดทุกหัวข้อธรรม ดังนั้น จึงหยิบยกเฉพาะหลักธรรมที่เห็นว่ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ ต่อ
การน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาการวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้เท่านั้น หลักธรรมเฉพาะที่ใช้สอน
คฤหัสถ์ทั้งในและนอกพุทธศาสนานั้น ได้แก่ อนุปุพพิกถา, ฆราวาสธรรม ๔, หลักสัมมาชีวะ หลักทิศ ๖, กา
ลามสูตรกังขานิฐาน ๑๐, ภรรยา ๗ จ าพวก, กามโภคี ๑๐, สุขของคฤหัสถ์ ๔ และอัคคิสูตร ส่วน
จุดมุ่งหมายในการสอนคฤหสัถ์ของพระพุทธเจ้าน้ัน ก็เพื่อให้คฤหัสถ์ได้บรรลุถึงประโยชน์อันพึงมีพึงได้
ใน ๓ ระดับ ตามความสามารถทางด้านสติปัญญาและบุญบารมีของแต่ละบุคคล ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ (ประโยชน์ในภพนี้) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในภพหน้า) และ ปรมัตถประโยชน์ 
ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ พระนิพพาน 
 ดังนั้น จึงควรมีการจัดอบรมทั้งบรรพชิตและฆราวาสอย่างต่อเนื่อง โดยกระจายศูนย์อบรมให้
กว้างขวางและครอบคลุมในทุกภาคส่วน ส่วนในด้านการเผยแพร่นั้น ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมการ
อบรมโดยอาศัยช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น การสร้างเว็บไซต์ (Website) การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค 
(Facebook) กลุ่มไลน์ (Line) อินสตราแกรม (Instagram) สื่อที่น าไปเผยแพร่นั้น เช่น เอกสาร 
หนังสือออนไลน์ (E-book) ที่สามารถอ่านได้ ดาวโหลดได้ เสียงบรรยายธรรม วีดีโอ วีดีโอคลิป อินโฟ
กราฟฟิค ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค ตลอดถึงสื่อการ์ตูนอิมมิเนช่ัน เกมตอบค าถามเชิงธรรมะ ละครเกี่ยวกับ
ธรรมะ เป็นต้น   

๕. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษา “รูปแบบปรัชญาการเผยแผ่ของพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศกัมพูชา” ใน

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์หลายประการ แต่ในขณะเดียวกัน 
ผู้วิจัยกลับพบว่ายังมีปมปัญหาอกีหลายอย่างที่ควรจะได้รับการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ก็
เช่นเดียวกันกับการท าความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกัมพูชา ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่
การศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย และส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑) กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนดนโยบายและ
แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ประเทศกัมพูชาให้ชัดเจนเป็นระบบอย่างสอดคล้องกันในทุก 
ระดับช้ันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปในรูปแบบและแนวเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัด การศึกษาของ
คณะสงฆ์ประเทศกัมพูชาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้ประสิทธิผลโดยเฉพาะงบประมาณด้านการ  
พัฒนา ฝึกอบรมและผลิตครูพระสอนศีลธรรม ตลอดจนผู้สอนที่เป็นฆราวาส สนับสนุนงบประมาณ



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๒๗ 

 

 

การสร้างอาคารเรียน งบประมาณอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนงบประมาณค่าตอบแทนครูผู้สอนให้
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน้ี  

๓. กระทรวงกิจการศาสนา และวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนดหลักสูตร
การศึกษาของสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ  โรงเรียน/
สถานศึกษาของรัฐ และประสานงานให้สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐ รับรองคุณวุฒิ  ทาง
การศึกษาของสงฆ์ ให้เทียบเท่ากับการศึกษาตามระบบการศึกษาของรัฐในระดับต่างๆ เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนและการออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  

๔. รัฐควรอุดหนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์การศึกษาสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน  
สถาบันการศึกษาของสงฆ์เช่นเดียวกับโรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ และมีอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย 
ตลอดจนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่อ
การสอนต่างๆ ในโลกออนไลน์ เป็นต้น  

๕. ส านักงานกิจการศาสนาและวัฒนธรรมประจ าจังหวัด ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มี  การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สนใจการส่งเสริมการศาสนศึกษา การสร้างบุคลากรทางศาสนามากกว่า
สร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพต่อการจัดการศึกษา  และ
บุคลากรทางศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรศึกษาปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในทศวรรษหน้า 
๒. ควรศึกษาปรัชญาการเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่างๆ แถบอาเซียน เช่น 

ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม เป็นต้น 
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๔๒๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

วัฒนธรรมไทยตามแนวพุทธศาสตร์ 
Thai Culture according to the Buddhist Principles 

พระปัญญา  ิต าโณ  
เขตต์พนธ์ วิชชุรังษี 

พรประทาน ชูโต 
 

บทคัดย่อ 
บทความเรื่องนี้ สรุปได้ว่า พุทธศาสนามีอิทธิพลและเป็นแม่แบบแห่งวัฒนธรรมที่ดีงามของ

ไทย คนไทยผูกพันกับความเช่ือและแนวปฏิบัติตามหลักค าสอนในพุทธศาสนา ดังนั้น วัฒนธรรมของ
สังคมไทยกับพุทธศาสนาจึงแยกออกจากกันไม่ได้ เพราะพุทธศาสนาเป็นรากฐานแห่งสังคมไทยอย่าง
แท้จริง พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยมีหน้าที่ต่อสังคมดังนี้ ก าหนดรูปแบบของสถาบัน ก าหนด
บทบาท ควบคุมสังคม เป็นสัญลักษณ์ ความเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกันในสังคม สร้างรูปแบบความ
ประพฤติและการปฏิบัติร่วมกัน ช่วยตระหนักถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการมีชีวิต ตลอดถึง
สร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพของสังคม   
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมไทย, พุทธศาสตร์, รูปแบบของสถาบัน 

Abstract 
 The study of Thai culture and Buddhist principles found that Buddhism has 
an influence on Thai cultural structure. Thai people are bound to Buddhism beliefs 
and practices. Therefore, Thai culture and Buddhism cannot be separated from each 
other. Buddhism is truly the fundamental of Thai society. Buddhism and Thai culture 
influenced to the society in many aspects as follows: to define the social institutions, 
to define and control the role and identity of people in the society, to cooperate a 
unity of the society, to create a common norm, to shade light on the meaning and 
the purpose of life as well as creating the personality of people in the society. 
Keywords: Thai Culture, the Buddhist Principles, the social institution 

๑. ความหมายของวัฒนธรรม 
 การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเปน็สังคมขึ้นมาย่อมต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
กลุ่มมีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มให้อยู่ในขอบเขตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสงบสุข สิ่งที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มคนนี้เราเรียกว่า "วัฒนธรรม" ดังนั้น 

                                                   
 นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
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วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนอาภรณ์ห่อหุ้มร่างกายตกแต่งคนให้น่าดูชม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่
กับคนเสมอไป๑ 
 ค าว่า “วัฒนธรรม”เป็นค าสมาสระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต แปลตามรากศัพท์ หมายถึง 
สภาพอันเจริญงอกงามหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม (Culture)๒ 

ความหมายของวัฒนธรรมไทยทั่วไปที่ชาวบ้านเข้าใจได้แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง 
แบบในการด าเนินชีวิต คือเป็นคนไทย ต้องพูดไทย แต่งกายแบบไทย เดินเหินแบบไทย ขับรถตามกฎ
จราจรไทย คิดแบบไทย ส่วนวัฒนธรรมไทยตามแนวพุทธศาสตร์ ในบทความนี้จะใช้ค าว่า “วัฒนธรรม
พุทธ” และให้ความหมายของวัฒนธรรมพุทธ หมายถึง “แบบในการด าเนินชีวิตอย่างพุทธ”๓  ดังนั้น
เราต้องเรียนรู้ภาษาบาลี สันสกฤตเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากภาษาไทย เราต้องท าบุญท าทาน บวชพระ 
(ชาย) บวชชี (หญิง) บวชเณร (เด็กชาย) เราต้องคิดตามหลักธรรมของพุทธศาสนา คือ มีเมตตากรุณา
ต่อผู้อื่นและสัตว์รวมถึงธรรมชาติ เป็นต้น 

๒. ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรม    
          ลักษณะของวัฒนธรรม อธิบายได้ดังนี ้

๑. วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ ตรงที่มีการรู้จักคิด 
มีการเรียนรู้ จัดระเบียบชีวิตให้เจริญ อยู่ดีกินดี มีความสุขสะดวกสบาย รู้จักแก้ไขปัญหา ซึ่งแตกต่าง
ไปจากสัตว์ที่เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยความจ าเท่านั้น 

๒. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม เนื่องจากมีการถ่ายทอดการเรียนรู้ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน
รุ่นหนึ่งทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม โดยไม่ขาดช่วงระยะเวลาและมนุษย์ใช้ภาษาในการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรมนั่นเอง 

๓. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต หรือเป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตของมนุษย์  มนุษย์เกิดใน
สังคมใดก็จะเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังนั้น วัฒนธรรมในแต่ละสังคม
จึงแตกต่างกัน 

๔. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ มนุษย์มีการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ และ ปรับปรุงของเดิมให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเหมาะสม และความอยู่รอดของสังคม เช่น 
สังคมไทยสมัยก่อนผู้หญิงจะท างานบ้าน ผู้ชายท างานนอกบ้าน เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว   แต่ปัจจุบัน
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้หญิงต้องออกไปท างานนอกบ้าน เพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว บทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป๔ 

                                                   
๑ บ้านจอมยุทธ, วัฒนธรรมและประเพณีไทย , <https:// www.baanjomyut.com/library/ 

thai_culture๓/index.html >, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒  คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

๒๕๔๕), หน้า ๓๓-๓๔. 
๓  สัญญา สัญญาวิวัฒน์, สังคมวัฒนธรรมพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๕), หน้า ๔๓. 
๔  บ้านจอมยุทธ, วัฒนธรรมและประเพณีไทย, <https:// www.baanjomyut.com/library/ thai_ 

culture๓/index.html >, ๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 
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ในทางวิชาการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมเป็น ๒ ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ และ
วัฒนธรรมทางจิตใจ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) เช่น สิ่งปลูกสร้าง 
สถานที่ส าคัญเชิงสัญลักษณ์ โบราณสถาน ศาสนาสถาน เทวสถาน สถาปัตยกรรม เป็นต้น  ๒. 
วัฒนธรรมทางจิตใจ (Non-Material Culture) เป็นนามธรรม เช่น ศิลปะ การแสดงออกเชิงศิลปะ 
จิตรกรรม หลักค าสอน ศาสนา คติธรรม ประเพณี วรรณคดี สุนทรียศาสตร์เชิงศิลป์ รูปแบบของวิถี
ชีวิต เป็นต้น๕ 

๓. ประเภทของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา 
มีการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาไว้ ๔ ด้าน๖ ดังนี ้ 
๑. วัฒนธรรมทางวัตถุ  
เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็น และเข้าใจง่าย แบ่งออกได้ ๔ ส่วน ดังนี้ 
๑) วัฒนธรรมทางวัตถุเกี่ยวกับสงฆ์ในพุทธศาสนามีหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่อัฐบริขาร หรือ

เครื่องใช้ ๘ ประการของสงฆ์ เช่น ส่วนที่เป็นเสื้อผ้ามีสบง จีวร สังฆาฏิ ประคดเอว ผ้าอาบ ย่าม ส่วน
ที่เป็นเครื่องใช้มี บาตร เครี่องกรองน้ า มีดโกน ด้ายและเข็มเย็บผ้า สบู่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน เป็นต้น 

๒) วัฒนธรรมทางวัตถุเกี่ยวกับวัด แบ่งย่อยเป็น ๒.๑ พระธรรม ได้แก่ ตัวพระไตรปิฎก และ
ค าบรรยายอธิบายธรรมของพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ๒.๒ สิ่งปลูกสร้าง เช่น กุฎิพระ หอฉัน หอ
ระฆัง โบสถ์ วิหาร หอสมุด โรงครัว ใบสีมา ธรรมาสน์ ก าแพงวัด ศาลา ศาลาการเปรียญ เมรุเผาศพ 
๒.๓ สิ่งเคารพ เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ มณฑป พระปรางค์ 

๓) วัฒนธรรมทางวัตถุเกี่ยวกับพื้นที่วัด ที่เราเรียกว่า ธรณีสงฆ์ ซึ่งยังแบ่งเป็นสองส่วน กว้างๆ 
คือ พุทธาวาส (ที่ๆเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน ศาสนวัตถุ) กับ สังฆาวาส (พื้นที่ที่ชาวบ้านมอบให้วัดไว้
จัดหาประโยชน์ เช่น ให้เช่า เรียกว่า ที่กัลปนา)  

๔) วัฒนธรรมทางวัตถุเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณี ในวัฒนธรรมพุทธมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเกี่ยวกับศาสนาหลายอย่าง ตั้งแต่เกิด โต แต่งงาน ข้ึนบ้านใหม่ แก่ชราและตาย จึงมีวัตถุ
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ที่ส าคัญจ านวนมาก เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน สายสิญจน์ 
น้ ามนต์ ขันน้ ามนต์ โต๊ะหมู่บูชา ของถวายพระต่างๆ มักจะเป็นของใช้ สบู่ ผงซักฟอก ชา กาแฟ  
นมข้นหวาน กาน้ า สบง จีวร น้ าผลไม้ รวมถึงปัจจัย(เงิน) เป็นต้น 
 ๒. วัฒนธรรมทางสังคม  

วัฒนธรรมทางสังคมตามแบบพุทธศาสนามี ๕ ส่วน ดังนี้ 
๑) ศีล คือ แบบความประพฤติดี ประพฤติชอบของบุคคลและกลุ่มคน ศีล ๕ เป็นศีลส าหรับ

ชาวพุทธทั่วไป สูงข้ึนไปคือศีล ๘ (อุโบสถศีล) เณรถือศีล ๑๐ พระสงฆ์ถือศีล ๒๒๗ ข้อ ส่วนชาวพุทธที่
ดีต้องมีลักษณะ ๕ ประการ คือ ก. ต้องมีศรัทธา หรือความเช่ือมั่นในพุทธศาสนา ข. ต้องมีศีล คือ 
ความประพฤติดี เช่น ศีล ๕ ค. ต้องเช่ือกฎแห่งกรรม ไม่ตื่นข่าวมงคล ง. ไม่ท าบุญนอกศาสนา จ. 
บ ารุงพระพุทธศาสนา 

                                                   
๕  พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, วีดีทัศน์, ๒๕๖๒ 
๖ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, สังคมวัฒนธรรมพุทธ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๔-๖๗. 
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 ๒) ธรรม เป็นเรื่องต่อยอดจากศีลข้ึนไป ท าให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมากยิ่งข้ึน 
ท าให้ตนเกิดความเจริญก้าวหน้า กลุ่มครอบครัว สังคมมีความมั่นคง มีความสมดุลและมีสันติภาพ 
รวมถึงการท าให้ธรรมชาติแวดล้อมมีความสมดุลและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ ในรายงานนี้ขอกล่าวถึง
ธรรมคร่าวๆ ๒ ประเภท คือ ก. โลกียธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นวิสัยโลกหรือสภาวธรรมเนื่องในโลก 
คือ ธรรมะทั้งปวงที่ใช้เพื่อความสุขในโลกนี้ ขอหยิบยกมา ๓ หมวด คือ ๑) หัวใจของพุทธศาสนา (ท า
กรรมดี,เว้นจากกรรมช่ัว,ท าจิตให้ผ่องใส) ๒) อารมณ์ ๕ อารมณ์ที่ควรรักษาไว้เป็นประจ า (ปราโมทย์
,ปิติ,ปัสสิทธิ,สุข สมาธิ) ๓) อริยวัฒิ ๕ เครื่องวัดความเจริญในธรรม (ศรัทธา, ศีล, สุตะ, จาคะ,ปัญญา) 
การวัดความเจริญในธรรมด้วยหลัก ๕ ข้อ คือ การมีศรัทธา ศีล สุตะ (ความรู้) จาคะ (ให้ปัน) และ
ปัญญามากข้ึน ก็แสดงว่ามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมมากข้ึน ข. โลกุตรธรรม หมายถึง ธรรมอันมิใช่
วิสัยโลก สภาวะพ้นโลก คือ ธรรมะทั้งหลายที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน โพธิ
ปักขิยธรรม คือ ธรรมที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนผู้มุ่งนิพพานสามารถ
ปฏิบัติธรรมนี้เพื่อการบรรลุเป้าหมายได้ 
 ๓) ประเพณีพุทธ มีมากมาย ในรายงานนี้ขอยกเป็นตัวอย่างสัก ๓ ประเพณี ก. การท าบุญวัน
เกิด หมายถึง การท าบุญในวันที่ตนหรือผู้มีพระคุณโดยเฉพาะมารดาเกิด เหตุที่ต้องท าบุญวันนี้เพราะ 
ชาวพุทธถือว่าการเกิดเป็นทุกข์ เพื่อท าให้ทุกข์เบาบางลงจึงต้องท า บุญ การท าบุญวันเกิดปฏิบัติได้
หลายแบบ เช่น การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ท าบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรและกรวดน้ าตอนเช้า 
เป็นต้น ข. บวชนาค คือ การที่ชาวไทยที่อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ย่างเข้าปีที่ ๒๑ บวชเป็นพระสงฆ์ใน
บวรพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนิยมบวชกัน ๓ เดือนในช่วงเข้าพรรษา แต่ก็สามารถบวช
น้อยกว่าน้ีก็ได้ เหตุที่บวช เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนศาสนธรรมและเรียนรู้ชีวิตของสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นการ
สืบทอดศาสนาอีกหนึ่งทาง บางคนหลังบวชพระตามประเพณี ไม่ลาสิกขาบท (สึก) ก็มี แต่ว่าการลา
สิกขาบทจะท าเมื่อใดก็ได้ ค. แต่งงาน การแต่งงานเป็นเรื่องส าคัญของมนุษย์ ไม่เพียงแค่สืบทอด
เผ่าพันธ์ุและสังคมเท่านั้น แต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเจริญก้าวหน้าของสังคมด้วย 
การเลือกคู่ครองควรมีลักษณะตามข้อธรรมที่เรียกว่า สมชีวีธรรม คือ การมีชีวิตด้านต่างๆเสมอกัน 
ได้แก่ มีศรัทธา ความเช่ือเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะสมกัน มีปัญญาเสมอกัน บวกกับความรักชอบ
พอกัน ก็จะเป็นฐานให้อยู่กันยืดยาวยั่งยืน 
 ๔) วันส าคัญทางพุทธศาสนา ขอหยิบยกมา ๓ วัน คือ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวัน 
วิสาขบูชา มีความหมายและความส าคัญ ดังนี้ ก. วันมาฆบูชา มีความส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) เป็น
วันที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร โดยมิได้นัด
หมาย ๒) พระภิกษุเหล่าน้ีเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ๓) วันน้ัน เป็นวันพระจันทร์เต็ม
ดวง เดือนสาม ๔) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งมีใจความเป็นหลักของพุทธ
ศาสนา คือ ไม่ท าช่ัว ท าแต่ความดี และท าจิตให้บริสุทธ์ิผ่องใส ในวันนี้พุทธศาสนิกชน ระลึกถึงคุณ
ของพระศาสนาด้วยการท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ สวดมนต์ เลี้ยงพระในตอนกลางวัน เวลากลางคืน
ร่วมกันเวียนเทียน(ดอกไม้ ธูป เทียน) รอบโบสถ์หรือศาสนสถานส าคัญ ๓ รอบ น าเวียนโดยประธาน
สงฆ์ จุดธูปเทียน เดินน าหน้าพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน เวียนขวา ๓ รอบ หมายถึง การบูชา
พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ท าจิตใจให้แช่มช่ืนที่ได้ประกอบกรรมดี ข. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าประสตูิ ตรัสรู้และปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทางจันทรคติ นับว่าเป็นวันอัศจรรย์ทาง



๔๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

พุทธศาสนา ในวันนี้พุทธศาสนิกชน ระลึกถึงคุณของพระศาสนาด้วยการท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ 
สวดมนต์ เลี้ยงพระในตอนกลางวัน เวลากลางคืนร่วมกันเวียนเทียน(ดอกไม้ ธูป เทียน) รอบ โบสถ์
หรือศาสนสถานส าคัญ ๓ รอบ น าเวียนโดยประธานสงฆ์ จุดธูปเทียน เดินน าหน้าพระสงฆ์ สามเณร 
และชาวบ้าน เวียนขวา ๓ รอบ หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ท าจิตใจให้แช่ม
ช่ืนที่ได้ประกอบกรรมดี ค. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ ก่อนเข้าพรรษา ๑ วัน วันนี้มี
ความส าคัญทางศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) 
ท าให้ท่านโกฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าเบญจวัคคีย์เข้าใจหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วสมัครเป็น
สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาครบ ๓ ส่วน คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ 
(ก่อนหน้านี้มีแต่พระพุทธเจ้าและพระธรรม) อันเป็นฐานส าคัญที่จะท าให้ศาสนามีความยั่งยืนมั่นคง
และก้าวต่อไปได้ เนื่องจากวันอาสาฬหบูชามาด้วยกันกับวันเข้าพรรษา อันเป็นช่วงเวลาที่พระจะต้อง
พักอยู่ที่วัดจะออกไปพักแรมนอกวัดไม่ได้ เนื่องจากเป็นฤดูฝน สิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกัน คือ 
การไปท าบุญตักบาตรในวันพระที่วัดทุกวันพระตลอด ๓ เดือน ส่วนวันธรรมดาก็จะท าบุญตักบาตร
พระที่ออกบิณฑบาตตามบ้าน เมื่อออกพรรษาแล้วก็จะมีการทอดกฐิน อันเป็นพิธีการส าคัญท าให้พระ 
ที่บวชมาครบพรรษา สามารถลาสิกขาได้เพราะได้รับกฐินแล้วตามระเบียบสงฆ์ 
 ๕) กฎหมาย วัฒนธรรมทางสังคมที่ส าคัญอีกสาขาหนึ่งเป็นเรื่องกฎหมาย กรณีของพุทธ
ศาสนามีกฎหมายที่เป็นหลัก คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
๒๕๐๕ แก้ไขปี ๒๕๓๕ มีทั้งหมด ๗ หมวด คือ ๑) สมเด็จพระสังฆราช ๒) มหาเถรสมาคม ๓) การ
ปกครองคณะสงฆ์ ๔) นิคหกรรมและการสละสมณเพศ ๕) วัด ๖) ศาสนสมบัติ ๗) บทก าหนดโทษ 
นอกจากตัวพระราชบัญญัติ ก็มีกฎหมายระดับรองอกีดังต่อไปนี้ ๑) กฎระทรวง ๒) มหาเถรสมาคม ๓) 
ระเบียบคณะสงฆ์ ๔) ค าสั่งคณะสงฆ์ ๕) ประกาศคณะสงฆ์ 
         ๓. วัฒนธรรมทางความคิด 
         วัฒนธรรมทางความคิดในวัฒนธรรมพุทธเทียบได้กับวัฒนธรรมทางความคิด (ideational 
culture) ของสังคมวิทยา/มนุษย์วิทยา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ และประกอยด้วยความเช่ือ (beliefs) 
ความรู้ (knowledge) ค่านิยม (social values) อุดมการณ์ (ideology) และคุณธรรม (virtues)     
ของวัฒนธรรมที่ศึกษา ดังนั้น ตามความคิดสมัยใหม่ วัฒนธรรมส่วนน้ีจึงรวมเอาวัฒนธรรมทางปัญญา
ที่จะกล่าวถึงในช่วงต่อไปเข้าไว้ด้วย (ตรงที่เรียกว่า ความรู้ข้างต้น) อย่างไรก็ดี ในการเสนอวัฒนธรรม
ทางความคิดพุทธ จะจ ากัดเฉพาะหัวข้อความศรัทธา ค่านิยม อุดมการณ์ และคุณธรรม ตามล าดับ 
โดยจะแยกส่วนความรู้เป็นวัฒนธรรมทางปัญญาไว้เป็นอีกหัวข้อต่อไป  
 ๑) ความศรัทธา หมายถึง ความยึดมั่นเช่ือมั่นในพุทธศาสนา ธรรมะข้อนี้คือศรัทธา ๔ ได้แก่ 
ก. เช่ือกรรม หรือ กฎแห่งกรรม ข. เช่ือผลของกรรม หรือ ผลทางการกระท า ค. เช่ือว่าแต่ละคนมี
กรรมเป็นของตน ง. เช่ือมั่นในพระพุทธเจ้าและการตรัสรู้(ความรู้)ของพระองค์ 
 ๒) ค่านิยมพุทธ มีมากมาย แต่ในที่นี้ขอยกมาพอเป็นตัวอย่างค่านิยมพุทธ เช่น ทาน เมตตา 
ธรรมฉันทะ(ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์) ความไม่ประมาท การพึ่งตน การใช้ปัญญา การฝึกตน คุณค่าชีวิต
(เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งมีค่า ควรถนอมรักษา) ความอิสระไม่ยึดติดตัณหาอุปทาน ความกตัญญูรู้คุณท่าน 
เป็นต้น 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
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 ๓) อุดมการณ์พุทธ อุดมการณ์ หมายถึง เป้าหมายสูงสุด อุดมการณ์พุทธ คือความเป็นอิสระ 
ความว่างจากกิเลสตัณหา หรือนิพพานนั่นเอง  
 นิพพานตามพุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  ก. นิพพานที่ยังมีอุปาทิเหลือ คือ ยัง
รับรู้ทุกข์สุขอยู่ ข. นิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือ คือ ตัดทุกข์สุขได้สิ้นแล้ว 
 ๔) คุณธรรม คุณธรรมพุทธ คือศีลและธรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สิ่งที่ควรเน้น คือ พุทธ
สัทธรรม ประกอบด้วย ๓ ประการ คือ ก. ปริยัติ การศึกษาธรรมแต่ละข้อให้แตกฉาน ข. ปฎิบัติ น า
ธรรมะที่เข้าใจดีแล้วมาปฎิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องกับบุคคล เวลา และสถานที่ ค. ปฎิเวธ ความดี่มด่ า
ในธรรมอันเกิดจากการปฎิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจ ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า อรหันต์ ถ้าเป็นภาวะ คือ 
นิพพาน 
 ๔) วัฒนธรรมทางปัญญา ปัญญามีความหมายได้หลายระดับ ระดับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
ค าว่า ปัญญา หมายถึงความสามารถแก้ปัญหาใดๆได้ แต่ในทางสัจธรรม ค าว่า ปัญญา คือ ความรู้แจ้ง 
ความสว่าง ความเข้าใจโลกอย่างทะลุปรุโปร่ง ในที่นี้จะน าเรื่องปัญญาทั้งสองความหมายมากล่าว ซึ่ง
แยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 
 ก. ปัญญา ๓ ประเภท คือ ๑) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง การเล่าเรียน ๒) จินตะมย
ปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล ๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกอบรมลง
มือปฏิบัติ  
 ข. การพัฒนาปัญญา พุทธศาสนาระบุว่า การพัฒนาปัญญา หรือการก่อให้เกิด ปัญญานั้นท า
ได้ ๔ ทาง/วิธี คือ ๑) การติดต่อสัมพันธ์กับผู้รู้ ๒) การอ่านหนังสือ การฟัง และการสังเกตดูสิ่งต่างๆ  
๓) การพิจารณาใคร่ครวญด้วยตัวเอง ๔) การลงมือปฏิบัติธรรมหรือความรู้ต่างๆ 
 ค. โยนิโสมนสิการ ค าว่า โยนิโสมนสิการ โดยตัวของมันเองก็อาจถือว่าเป็นปัญญาได้แต่จะ
มองว่า เป็นวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมก็ได้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีดังจะได้น ามากล่าวตอนท้ายของหัวข้อนี้ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์เบื้องต้น ค าว่าโยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดทางบวก (positive thinking) 
คิดเอาประโยชน์ให้ได้ทั้งสถานการณ์บวก หรือสถานการณ์ลบ ตัวอย่างเช่น โจรกับบัณฑิตเดินเคียงกัน
มา คิดอย่างโยนิโสมนสิการ คือ เราจะเอาเยี่ยงบัณฑิต ไม่เอาเยี่ยงโจร ขอย้ าว่า การเอาประโยชน์นั้น 
ประโยชน์จะต้องเป็นกุศล จึงจะเป็นโยนิโสมนสิการ 
 โยนิโสมนสิการ คิดอย่างแยบคาย ตามแนวพุทธศาสนามีได้ ๑๐ ทาง ดังนี้ ๑) คิดอย่างสืบ
สาวเหตุปัจจัย ๒) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ ๓) คิดแบบสามัญลักษณ์ ๔) คิดแบบอริยสัจ/
แก้ปัญหา    ๕) คิดแบบอรรถพันธ์สัมพันธ์ ๖) คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก ๗) คิดแบบรู้คุณค่า
แท้ – คุณค่าเทียม ๘) คิดแบบเร้าคุณธรรม ๙) คิดแบบอยู่กับปัจจุบัน ๑๐) คิดแบบวิภัชชวาท – 
แยกแยะแจกแจง(วิเคราะห์) เช่น จ าแนกด้านความจริง จ าแนกโดยส่วนประกอบ จ าแนกโดยล าดับ
ขณะ เป็นต้น 
 ง. ความรู้ ขอยกตัวอย่างสัก ๓ เรื่อง คือ ไตรลักษณ์  ไตรสิกขา ไตรวัฏฏะ 
 ๑) ไตรลักษณ์ สิ่งมีชีวิตมีลักษณะสามัญเหมือนกัน ๓ อย่าง คือ ความไม่เที่ยง 
หรือการเปลี่ยนแปลง(อนิจจัง) ความทุกข์ คือ ความเจ็บ ปวด ทุกข์ทรมาน(ทุกขัง) ความไม่ใช่ตน 
(อนัตตา) สิ่งที่เรียกเราน้ันที่แท้คือ ธาตุ ๔ อย่าง คือ ดิน น้ า ลม ไฟ ผสมผสานกันอย่างพอเหมาะท า



๔๓๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ให้เกิดตัวเรา เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่า น้ า ที่แท้คือ ธาตุ ๒ อย่าง คือ ไฮโดรเจน ๒ ส่วน บวกกับ
ออกซิเจน ๑ ส่วน ผสมกันจึงเกิดเป็นน้ าข้ึน 
 ๒)  ไตรสิกขา เป็นความรู้ชุดที่สอง มีหมายความว่า การศึกษาของเรานั้น ถ้าจะให้ครบถ้วน 
ต้องศึกษา ๓ ด้าน  คือ ศีล ได้แก่ การพัฒนากายและพฤตกรรม สมาธิ ได้แก่ การพัฒนาจิต ท าให้
สุขภาพจิตดีแข็งแรงใช้ท างานได้เหมือนสุขภาพกายดี ท างานได้ดี และอันสุดท้าย ปัญญา ได้แก่ การ
ท าให้เราเป็นคนฉลาด คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ 
 ๓) ไตรวัฏฏะ ความรู้ชุดที่สาม ไตรวัฏฏะ หมายถึง วงเวียนหรือวงจรของชีวิต ที่ประกอบด้วย
องค์ ๓ นั้น คือ (๑) เริ่มด้วยกิเลสอันได้แก่ อวิชชา(ความไม่รู้) ตัณหา(ความอยาก) และ อุปาทาน  
(การยึดติด) (๒) กรรม – การกระท า ประกอบด้วย สังขาร(การปรุงแต่ง) และกรรมภพ (การกระท า) 
และ (๓) วิบาก – ผลประกอบด้วย วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่งแสดงออกเป็นรูป
ของการเกิด ความชราและตาย ทั้งสามวงนี้รวมกันมีอีกช่ือว่า ปฏิจจสมุทปบาท อันเป็นความรู้เรื่อง
การอิงอาศัยกันเกิดข้ึน อันเป็นความรู้อธิบายวงจรชีวิต เกิดข้ึน ตั้งอยู่แล้วดับไป 
  จ. ความจริง ความจริงหรือสัจธรรม แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ๑) สมมุติสัจธรรม ความจริง
ช้ันสมมุติ ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์แต่ละสังคมบัญญัติข้ึนมาแล้วยึดถือใช้ร่วมกัน เช่น คน สัตว์ สิ่งของ  ช่ือ
ต่างๆ ๒) ภวสัจธรรม ความจริงข้ันวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
ความจริงข้ันน้ีเป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น ในสมมติสัจจะเรียกว่า น้ า ภวสัจจะ จะช้ีให้ดูว่าจริงๆ 
แล้วคือ H²O เป็นสารผสมเท่านั้น ๓) ปรมัตถสัจธรรม คือ ความจริงที่พ้นประสาทสัมผัสออกไป หรือ
ความจริงสูงสุด เวลาเราพูดถึงสัจธรรม เราหมายถึงสัจธรรมระดับนี้  นี่คือ ความจริงตามธรรมชาติ ที่
เราเรียกว่า กรรม กฎแห่งกรรม รูป นาม จิต เจตสิก นิพพาน ไตรลักษณ์ เป็นต้น  
 ฉ. การบังคับ เมื่อวัฒนธรรมเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นกฎหมาย จึงต้องมีบทลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืน และให้รางวัลผู้ปฎิบัติตามด้วยดี สองเรื่องนี้รวมกันเรียกง่ายๆว่า  สิทธานุมัติ (social 
sanction) บทให้รางวัลเรียกว่าสิทธานุมัติทางบวก ส่วนบทลงโทษสิทธานุมัติทางลบ( negative 
sanction) 
  ในพุทธศาสนาไม่มีบทลงโทษหรือให้รางวัลตรงๆ เหมือนกฎหมายบ้านเมืองในปัจจุบัน แต่
กล่าวไว้กลางๆ ว่า ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ สวรรค์เป็นสิทธานุมัติทางบวก 
ส่วนนรกเป็นสิทธานุมัติทางลบ 

๔. ความเป็นแม่แบบแห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา 
ค าว่า วัฒนธรรม หมายถึง ครรลองแห่งชีวิต (WAY OF LIFE) อันครอบคลุมถึงทุกสิง่ทุกอย่าง

ที่มนุษย์สร้างข้ึน ตลอดถึงความเช่ือและการปฏิบัติตามความเช่ือถือ ศาสนาย่ อมจัดได้ว่าเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง และยิ่งกว่านั้นนักสังคมวิทยายังเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่องของศาสนาซึ่งได้แก่
ความเช่ือและการปฏิบัติตามความเช่ือนั้น นับว่าเป็นจุดสุดยอดของวัฒนธรรมทีเดียว ในที่นี้จะขอ
กล่าวเฉพาะพุทธศาสนาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร และเพื่อเป็นการพิสูจน์ค ากล่าวที่ว่า 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๓๕ 

 

 

“พุทธศาสนา เป็นต้นต ารับวัฒนธรรมที่ดีงามที่เก่าแก่ที่สุด แต่ยังทันสมัยและมีลักษณะน าชีวิตของ
มนุษย์ให้สูงข้ึนกว่าเดิมในหลายๆด้าน” นั้น๗  

พุทธศาสนาเกิดข้ึนท่ามกลางวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งมีแบบฉบับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันต่อๆ มาหลายพันปี แต่พุทธศาสนากลับปฏิวัติ  คือ ท าการ
เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเปน็หลงัมอื และปฏิรูป คือ ดัดแปลงแก้ไขให้ดีข้ึนกว่าเดิมหลายประการ และ
ในบางกรณีก็ได้วางรูปวัฒนธรรมขึ้นใหม่ ดังข้อความที่เป็นหลักฐานทั้งทางประวัติและทางเนื้อหาแห่ง
ค าสอน จะขอยกมาเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

๑. สังคมอินเดียปฏิบัติตามระบบวรรณะอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดโอกาสให้คนต่างวรรณะ ได้ใช้
ชีวิตร่วมกันทั้งทางวัตถุและสายโลหิต ผู้ที่เกิดวรรณะต่ าจะเป็นที่รังเกียจของสังคมในด้านต่างๆ พุทธ
ศาสนาได้สอนหลักกรรม โดยยืนยันความดี ความช่ัว ตามกรรมที่เขาท า ไม่ใช่ก าเนิดเป็นเครื่องตัดสินผู้
บวชในพุทธศาสนานับถือกันตามอาวุโส ไม่ใช่ตามวรรณะ โดยถือหลักคุณธรรมเป็นส าคัญ ในเรื่องนี้
มหาตมะคานธีและเนรูห์ ผู้น าคนส าคัญของอินเดีย ได้สดุดีเกียรติคุณพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษ 
 ๒. สังคมอินเดียมีการซื้อขายทาสเช่นเดียวกับชนชาติอื่นๆ ในสมัยโบราณ แต่พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนให้งดเว้นการซื้อขายทาส ถือว่าเป็นอาชีพที่ผิดธรรม มีบทบัญญัติห้ามพระภิกษุมีทาส ซึ่ง
เป็นแนวทางสังคมในรูปแบบใหมต่่อๆมา จะเห็นว่าผู้น าหลายประเทศพยายามเลิกระบบทาสจนส าเร็จ 
ได้รับการยกย่องว่าเป็น ผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งความจริงคือการด าเนินตามครรลองของพุทธ
ศาสนานั่นเอง 
 ๓. ชาวอินเดียโบราณนิยมแสวงหาบุญด้วยการฆ่าสตัว์บูชายัณเพื่อบูชาเทพเจ้า ถ้าเป็นพิธีของ
พระราชาหรือผู้น าทางสังคมด้วยแล้ว สัตว์ที่จะถูกฆ่ามีจ านวนมาก มนุษย์และสัตว์ถูกฆ่าประกอบพิธี
บูชายัณเป็นจ านวนมาก ก่อความทุกข์โศกเศร้าใจให้กับมนุษย์และสัตว์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลิก
พิธีดังกล่าว ให้หันมาสร้างความดีด้วยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ให้อภัยกัน ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกัน 
ปฏิบัติช าระจิตให้สะอาด ปรากฏเป็นวัฒนธรรมในแนวใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิมอย่างมาก เป็นไปตาม
แนวสันติภาพของสังคมที่ตั้งไว้ 

๔. ชาวอินเดียโบราณเช่ือในพรหมลิขิตอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเหตุให้บางคนปล่อยชีวิตไป
ตามยถากรรม ที่ต้องการความเจริญก็ปล่อยให้พรหมบันดาล ที่มีความทุกข์ก็คอยวันที่ลิขิตให้พ้นจาก
สภาพเช่นน้ัน ขาดความรับผิดชอบและการคิดอ่านแก้ปัญหาชีวิตด้วยตนเอง เอาแต่ท าการสวดอ้อน
วอน พุทธศาสนาสอนหลักกรรมว่า ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว กรรมของคนลิขิตชีวิตของคน เมื่อต้องการ
สร้างชีวิตอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร จ าต้องควบคุมชีวิตของตนให้เหมาะสม พุทธศาสนาจึงสอนหลัก
กรรมลิขิตแทนพรหมลิขิต เพราะหลักกรรมลิขิตปรับปรุงบุคคลได้เสมอ 

๕. พุทธศาสนาใช้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ คือ ถือเหตุผลเป็นส าคัญ โดยถือว่าฤกษ์งามยามดี
นั้น อยู่ที่สุจริตกาย วาจา ใจ เมื่อประพฤติสุจริตแลว้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้า สาย บ่าย เย็นจัดเป็นฤกษ์ดี 
พุทธศาสนาสอนให้มีความปรารถนาดีต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไป ไม่นิยมการยกตนข่มผู้อื่น ไม่นิยมการ
ทะเลาะวิวาทด้วยเรื่องความคิดเห็นที่ต่างกัน ไม่ติดใจในเรื่องความคิดที่หาข้อยุติไม่ได้ สอนให้เข้าถึง
ความรู้ชัดแจ้งในเรื่องต่างๆ โดยไม่นิยมติดอยู่ในความเช่ือตามๆ กันเท่านั้น 

                                                   
๗ คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๖ -๑๒๘. 



๔๓๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ๖. พุทธศาสนามีบทบัญญัติห้ามเก็บอาหารค้างคืนไว้ในห้องที่อยู่อาศัย ห้ามหุงต้มในห้องที่อยู่
อาศัย ห้ามบริโภคอาหารอาหารค้างคืน ให้ท าความสะอาดที่อยู่อาศัยตลอดถึงบริเวณอยู่เสมอ เมื่อท า
ความสะอาดต้องไม่รบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียงด้วยวิธีการต่างๆ ให้รักษาห้องสุขาให้สะอาดและปรับโทษผู้
ละเมิด มีระเบียบในการเข้าแถวก่อนหลัง จะอ่านทอ่งจ าหนังสือไม่ให้สิทธ์ิเกินขอบเขตรบกวนผู้อื่น นุ่ง
ห่มในลักษณะที่เรียบร้อย เหล่าน้ีอยู่ในวัฒนธรรมทางวัตถุธรรมและสหธรรมทั้งสิ้น 
 ๗. พุทธศาสนามีบทบัญญัติให้รู้จักรักษาสาธารณสมบัติ และรู้จักใช้สมบัติของส่วนรวม ผู้น า
สมบัติของส่วนรวมไปใช้แล้วต้องน ามาเก็บไว้ที่เดิมและในรูปเดิม หรือมอบหมายกับผู้มีหน้าที่ในเรื่องนี้
ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เสียหาย มีบทบัญญัติให้รู้จกัรกัษาผนัง พื้นของสถานที่ ไม่ท าให้สกปรกเสยีหาย แม้จะ
เหยียบพื้นที่อยู่อาศัยด้วยเท้าที่ยังเปียกน้ าอยู่ก็เปน็การไม่สมควร เหล่าน้ีอยู่ในวัฒนธรรมทางวัตถุธรรม 
 ๘. พุทธศาสนาสอนให้มีกิริยากายวาจาสภุาพอ่อนโยน ไม่แกล้งใส่ความผู้อื่น ไม่เล่นซุกซนโดย
ไม่รู้กาลเทศะ ไม่ส่งเสียงดัง ให้รู้จักรับฟังเมื่อผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนในทางที่ถูกที่ควร ไม่ดื้อรั้นทั้งๆ ที่
ผิด รู้จักส ารวมกายวาจา ไม่ลุอ านาจแก่ความโลภ ความโกรธ เป็นต้น เหล่านี้อยู่ในวัฒนธรรมทา ง
สหธรรม 
 ๙. พุทธศาสนาสอนหลักวัฒนธรรมในการรักษาศักดิ์ศรีของตน โดยการเทิดทูนความดี อยู่กับ
ความดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะและภาวะของตน เช่น ภิกษุอยู่ในจริยาวัตรของภิกษุ ผู้ทรง
ศีลปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับศีล บัณฑิตอยู่กับแนวทางของบัณฑิต เป็นต้น ไม่ปล่อยตัวให้ผิดรูปแบบ 
เป็นเรื่องของการรักษาศักดิ์ศรี ไม่ใช่เรื่องของการเย่อหยิ่งถือดี 
 จากข้างต้นที่กล่าวมา พุทธศาสนาเป็นแม่แบบแห่งวัฒนธรรมที่ดีงามมาแต่โบราณกาล แต่ยัง
ทันสมัยในโลก พุทธศาสนานั้นเราถือกันว่าเป็นศาสนาประจ าชาติ ชนชาติไทยมีความสัมพันธ์แนบ
แน่นกับพุทธศาสนา ทั้งในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมแล้ว วิถีชีวิตคน
ไทยได้ผูกพันประสานกลมเกลียวกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน 
จนท าให้เกิดการปรับตัวเข้าหากันและสนองความต้องการของกันและกัน ถึงข้ันที่ท าให้เกิดมีระบบ
ความเช่ือและความประพฤติปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่เป็นแบบของคนไทยโดยเฉพาะ สรุปได้ว่า
วัฒนธรรมไทยทุกด้านมีรากฐานส าคัญอยู่ในพุทธศาสนา 

๕. จุดมุ่งหมายของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งได้สืบทอดต่อมายังชนรุ่นหลัง วัฒนธรรมจึง
เปรียบเสมือนเครื่องห่อหุ้มสังคม ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้ เพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีสังคม หรือที่ใดมีวัฒนธรรมที่นั่นก็มีสังคม ที่ใดมีสังคมที่นั่นก็มีวัฒนธรรม เท่ากับ
เป็นของสิ่งเดียวกันที่มีสองด้านแยกกันในทางปฏิบัติไม่ได้ สังคมจึงมีจุดหมายให้วัฒนธรรมพึงมีหน้าที่
ต่อสังคมพอสรุปได้ดังนี้๘ 
 ๑. เป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัวว่าชายจะมีภรรยาได้กี่คน 
หรือ หญิงจะมีสามีได้กี่คน เป็นต้น 
                                                   

 ๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาวัฒนธรรมไทย , 
http://www.mcu.ac.th /BO/Files/Doc/Document/dFile๑๖๐๗๒๐๐๗๒๐๐๗๑๔๐๖๕๕.doc . ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๒. 

http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Doc/Document/dFile160720072007140655.doc
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๒. เป็นตัวก าหนดบทบาท ความสัมพันธ์ของมนุษย์ เช่น ในสังคมไทยผู้ชายจะบวชเรียนเมื่อมี
อายุครบ ๒๐ ปี หรือการที่เด็กต้องแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอายุมากกว่า เป็นต้น 

๓. ท าหน้าที่ควบคุมสังคม เช่น การมีประเพณีต่าง ๆ ให้ประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับ
การต าหนิจากสังคม เช่น การกระท าของหญิงที่หนีตามผู้ชาย โดยไม่มีการสู่ขอตามประเพณีนั้น เป็น
การสมควรที่จะได้รับการต าหนิจากสังคม เพื่อนบ้าน อาจจะไม่คบค้าสมาคมด้วย ฯลฯ เป็นต้น 

๔. ท าหน้าที่เป็นเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ที่แสดงว่าสังคมหนึ่งแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึ่ง 
เช่น สังคมไทยทักทายด้วยการไหว้ สังคมธิเบตทักทายด้วยการแลบลิน้ สังคมตะวันตกทักทายด้วยการ
จับมือ เป็นต้น 

๕. ท าให้เกิดความเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกันในสงัคม เกิดเป็นปึกแผ่นความจงรกัภักดี และอุทิศ
ตนให้แก่สังคม ท าให้สังคมอยู่รอด 

๖. วัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพของสังคมให้กับสมาชิก 
๗. ท าให้สมาชิกแต่ละคนและแต่ละสังคมได้ตระหนักถึงความหมาย และวัตถุประสงค์ของ

การมีชีวิตของคน เช่น สังคมไทยพุทธเช่ือว่าเกิดมาแล้วต้องชดใช้กรรม ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ชีวิตของคน เขาก็เช่ือว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม 

     ๘. สร้างหรือจัดรูปแบบความประพฤติและการปฏิบัติร่วมกัน โดยบุคคลไม่จ าเป็นต้องคิดหา
วิธีประพฤติปฏิบัติโดยไม่จ าเป็น รูปแบบความประพฤติที่สังคมเคยกระท าอย่างไร หน้าที่ของสมาชิก
ในสังคมก็คือ การปฏิบัติตาม 
 ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ถ้าหากเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมดีแล้ว จะท าให้สามารถเข้าใจพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของคนในแต่ละสังคมได้อย่างถูกต้อง 

๖. บทสรุป 
 จากการศึกษาวัฒนธรรมไทยตามแนวพุทธศาสตร์ในบทความนี้ ได้รวบรวมความหมายของ
วัฒนธรรม ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ เป็นมรดกของสังคม เป็นวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ วัฒนธรรมแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ  

ส่วนวัฒนธรรมไทยตามแนวพุทธศาสตร์ หรือ “วัฒนธรรมพุทธ” แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑. 
วัฒนธรรมทางวัตถุ แยกย่อยเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณี, วัฒนธรรมทางวัตถุ
เกี่ยวกับวัด, วัฒนธรรมทางวัตถุเกี่ยวกับพื้นที่วัด, วัฒนธรรมทางวัตถุเกี่ยวกับสงฆ์ในพุทธศาสนา  ๒. 
วัฒนธรรมทางสังคม แยกย่อยเป็นศีล, ธรรม, ประเพณีพุทธ, วันส าคัญทางพุทธศาสนา, กฎหมาย  ๓. 
วัฒนธรรมทางความคิด, ข้อความศรัทธา, ค่านิยม, อุดมการณ์, คุณธรรม ๔. วัฒนธรรมทางปัญญา 
แยกย่อยเป็นปัญญา, การพัฒนาปัญญา, โยนิโสมนสิการ, ความรู้, ความจริง, การบังคับ  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย พุทธศาสนาเป็นแม่แบบแห่ง
วัฒนธรรมที่ดีงาม วิถีชีวิตคนไทยได้ผูกพันประสานกลมเกลียวกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติใน
พุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน จนท าให้เกิดการปรบัตัวเข้าหากนัและสนองความต้องการของกันและ
กัน ถึงข้ันที่ท าให้เกิดมีระบบความเช่ือและความประพฤติปฏิบัติทางพทุธศาสนาที่เป็นแบบของคนไทย
โดยเฉพาะ วัฒนธรรมกับสังคมเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ สังคมมีจุดหมายให้วัฒนธรรมพึงมีหน้าที่ต่อ
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สังคม คือ เป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน ตัวก าหนดบทบาท ควบคุมสังคม เป็นเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ เกิดความเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกันในสังคม สร้างหรือจัดรูปแบบความประพฤติและการ
ปฏิบัติร่วมกัน ให้ตระหนักถึงความหมาย และวัตถุประสงค์ของการมชีีวิตของคน สร้างและหล่อหลอม
บุคลิกภาพของสังคม  
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แนวทางการปรบัปรุงและพฒันาหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกติ ในหลักสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ ๕ ปี  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
Guidelines for the Improvement and Development of Specific Courses,  
๓๐-Credit Buddhism Courses, Bachelor of 5-Year Education Program,  

Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University 

ดร.มนัสวี ศรีนนท์ 
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.  

บทคัดย่อ 
บทความนี้ศึกษาถึงสภาพการด าเนินการและการปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ผ่านมาของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี และ
หลักสูตรอื่นๆ  โดยก าหนดให้มีการรวมวิชาและคงวิชา รวมทั้งปรับหน่วยกิตให้เหลือจ านวน ๑๘ 
หน่วยกิต คือ กลุ่มวิชาบังคับเรียน ให้เหลือ ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือกเรียน คงไว้ ๖ หน่วยกิต 
ตามเดิม 
ค าส าคัญ : แนวทาง, การปรับปรุงและพัฒนา, หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

Abstract 
This article aims to study the former operation conditions and operations about         

the course of Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University. Besides, it presents         
the guidelines for the improvement and development of specific courses; that is              
the 30-credit Buddhism Courses, in the Bachelor of 5-year Education Program and 
other courses by prescribing the course combination and the course maintenance, 
including  the adjustment into the 18-credit program i.e. there will be 12 credits of 
the compulsory courses and 6 credits of the elective courses. 
Keywords: guidelines, improvement and development, Bachelor of Education 
Program 
 
๑. บทน า 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของศาสนทายาท ซึ่งก็คือพระภิกษุและสามเณรเป็นหลัก ต่อมามีพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ จึงสามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างหลากหลายมากข้ึน กล่าวคือ
                                                   

 อาจารย์ประจ าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
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นอกจากการให้บริการการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรเท่านั้น ก็ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่
คฤหัสถ์ที่สนใจ ดังจะเห็นได้จากที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครคฤหัสถ์เข้าศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมาไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี โดยคฤหัสถ์ที่เข้ามาศึกษาก็ต้องปฏิบัติตนใน
ฐานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันกับพระภิกษุและสามเณร อย่างกรณีเรื่องการปฏิบัติ
กรรมฐานเป็นเวลา ๑๕ วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ทุกระดับช้ันก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกัน ดังนั้น 
ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหลา่ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ จนสามารถจบการศึกษาแล้ว
ได้งานท าตามความคาดหวังเป็นจ านวนมาก  
 กล่าวเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 
๓๐ ปี  แล้ว มีการพัฒนาการทางการบริหารและวิชาการมาเป็นระยะ คือ ช่วงแรกให้บริการทางการ
ศึกษาเฉพาะพระภิกษุและสามเณรเท่านั้น ต่อมาได้รับคฤหัสถ์เข้าศึกษาด้วย ดังนั้น เรื่องการบริหาร
และวิชาการนี้ คณะศึกษาศาสตร์มีการรับสมัครคฤหัสถ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก เบ็ดเสร็จเป็นรูปธรรมในคณะ ส่วนเรื่องหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการศึกษา (ศน.ม.)  (ต่อมาเปลี่ยนเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (ต่อมาเปลี่ยนเป็นหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)) สาขาวิชาต่างๆ ก็มีปัญหาให้ต้องแก้ไขในเรื่ องต่างๆ เช่น ช่ือหลักสูตร 
สาขาวิชา คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือเรื่องรายวิชาในหลักสูตร เป็นต้น สรุป
แล้ว เรื่องการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์นี้เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาด าเนินการเป็นพิเศษใน
การเปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้การที่คณะศึกษาศาสตร์จะได้รับพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ
มิใช่ว่าคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไม่ส าคัญ เพียงแต่เรื่องเกี่ยวกับคณะ
ศึกษาศาสตร์นี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากกกว่าคณะอื่นๆ นั่นเอง  
 ส าหรับเรื่องเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรจาก ๕ ปี เป็น ๔ ปี ตามนโยบายและทิศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เปิดการ
เรียนการสอนอยู่ในปัจจุบนั จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็น ๔ ปี เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและทันต่อการเปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสม แต่การเปิดการเรียนการ
สอนของคณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชาที่ผ่านมา ต้องศึกษาในรายวิชาถึง ๑๙๑ หน่วยกิต ซึ่งเป็น
จ านวนหน่วยกิตที่มากกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอไว้ถึง ๓๑ หน่วยกิต ส่วนการศึกษารายวิชาใน
จ านวนหน่วยกิตที่มากกว่ากระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้จะเป็นการดีหรือไม่ดีนั้นยังเป็นประเด็นที่
จะต้องพิจารณาศึกษาวิเคราะห์วิจัยกันต่อไป แต่ส าหรับการศึกษาในจ านวนหน่วยกิตที่กระทรวง
ศึกษาธิการก าหนดไว้นั้นถือ ว่าเป็นการดีอยู่ แล้ว เพราะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ทุก
สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์ต้องท าตาม สรุปแล้ว เรื่องแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต ในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต ๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเรื่องที่ควรด าเนินการ
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หาข้อสรุปให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันด้วย 
ตารางแสดงจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า ๑๙๑ หน่วยกิต) ของคณะศึกษาศาสตร์ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
๓) กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต 
๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๕๕ หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน ๒๔ หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต 
๒) กลุ่มวิชาชีพครู ๔๖ หน่วยกิต 

 - รายวิชามาตรฐานความรู้ ๓๑ หน่วยกิต 
 - รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ๑๕ หน่วยกิต 

๓) กลุ่มวิชาเฉพาะทาง ๗๙ หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ ๖๙ หน่วยกิต 
 - วิชาการสอนวิชาเอก ๖ หน่วยกิต 
 - เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ๔ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา และทุกคณะ
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๔ ต้องศึกษารายวิชา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจ านวน ๓๐ หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็นรายวิชาบังคับเรียน ๒๔ หน่วยกิต หรือ ๘ 
วิชา และรายวิชาเลือกเรียนอีก ๖ หน่วยกิต หรือ ๒ วิชา โดยรายวิชาเหล่านี้นักศึกษาจะได้ทะยอย
เรียนไปเรื่อยๆ ตามแต่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะได้ประกาศตารางเรียนเป็นรายภาค
การศึกษาไป ดังรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชาดังนี้ 

รายวิชาบังคับเรียน ๒๔ หน่วยกิต 
BU๕๐๐๑ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (History of Buddhism) 

โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาลพุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์การสังคายนาและการ
ร้อยกรองพระธรรมวินัยนิกายในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศประวัติและ
บทบาทของพระสาวกพระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญอิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทย
ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
BU๕๐๐๒ พระไตรปิฎกศึกษา ๑ (Tipitaka Studies ๑) 

วิเคราะห์การจ าแนกหมวดหมู่โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎกประเภทและล าดับช้ัน
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คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฐานะและความส าคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ช้ันรองภูมิปัญญาในพระไตรปิฎก
และการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต ศึกษาประวัติแนวคิดและหลักการวัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัยวิธีบัญญัติ
พระวินัยบทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆการปฏิบัติการตีความวินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมายการประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสิน
ปัญหา 
BU๕๐๐๓ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (Tipitaka Studies ๒) 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสตุตันตปิฎกการจดัหมวดหมูใ่นพระสตุตันตปิฎกวิเคราะห์
พระสูตรที่ส าคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่เป็นหลักการส าคัญของ
พระพุทธศาสนาอุดมคติทางพระพุทธศาสนาวิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาพุทธจริยธรรม
หลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม 
BU๕๐๐๔ พระไตรปิฎกศึกษา ๓ (Tipitaka Studies ๓) 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรมปิฎก 
ประวัติและสาระส าคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนาหลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม 
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการด ารงชีวิต 
BU๕๐๐๕ พุทธวิถีไทย (Buddhism and Thai Ways of Life) 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทยและรากฐานส าคัญของ
วัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของ
ชาติ เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาหลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมท าง
พระพุทธศาสนา ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทยวัดและ
พระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริมและการ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาพระพทุธศาสนากับการแกป้ัญหาและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับเศรษฐกจิพอเพียง 
BU๕๐๐๖ ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา (Pali for a Buddhist Research) 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้นการใช้ภาษาบาลีและการใช้ค า
ภาษาบาลีในภาษาไทยภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลีฝึกทดลองศึกษา
ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี 
BU๕๐๐๗ ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา (Sanskrit for a Buddhist Research) 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้นการใช้ภาษาสันสกฤตและการใช้
ค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทยภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤตฝึก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษาสันสกฤต 
BU๕๐๐๘ การปฏิบัติกรรมฐาน (Meditation Practice) 

แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากส านักกรรมฐานที่ส าคัญ
ในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 
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รายวิชาเลือกเรียน ๖ หน่วยกิต 
BU๕๐๐๙ พระพุทธศาสนามหายาน (Mahayana Buddhism) 

ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติ และการเกิดข้ึนของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
แนวคิดและหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ ศูนยตา          
โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น พระพุทธศาสนา
มหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนามหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ, 
พระทิชนักหันธ์ เป็นต้น 
BU๕๐๑๐ ศาสนศึกษา (Religious Studies) 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีก าเนิดศาสนาภูมิหลังทางศาสนา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม ศึกษา
องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ท าให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนาและประสบการณ์
ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลกทัศน์ พิธีกรรม นิกาย 
ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่ส าคัญ ๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา สิทธิการนับถือศาสนา 
หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
BU๕๐๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (English for Buddhism Propagation) 

ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะ
ด้วยภาษาอังกฤษ ฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่ก าหนดให้ 
BU๕๐๑๒ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย (Thai Buddhist Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษาและ
วิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนา 
เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติค าหลวง มหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา      
เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในท้องถ่ินของไทย 
BU๕๐๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

(Information Technology for Buddhism Propagation) 
หลักการ วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก คุณสมบัติ         

นักเผยแผ่และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่างๆ และฝึกพูดตามหลัก
วิชาการวาทศิลป์ 
BU๕๐๑๔ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Buddhism, Science and Technology) 

วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกันระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่งกรรมของ
พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต 
BU๕๐๑๕ พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์ (Buddhism and Globalization) 

วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันบทบาทขององค์กร
บุคลากรและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความค าสอนของพระพุทธศาสนาปัญหาที่เกิดข้ึนในวงการ
พระพุทธศาสนาและปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้งการ
ป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ 
BU๕๐๑๖ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน (Buddhism and Sustainable Development) 

ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการ
พัฒนาแบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการสมัยใหม่
และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพีย งตามแนวพระราชด าริ        
การพัฒนาที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสานหลัก
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
BU๕๐๑๗ พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย (Buddhism in the Contemporary Thai Society) 

ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย 
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชนต่อ
พระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธบริษัท 
บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก 
BU๕๐๑๘ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (Buddhist Affairs Administration) 

วิเคราะห์รูปแบบและโครงสรา้งการบรหิารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ถึงปัจจุบัน 
หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครองและระบบบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้น าทางพระพุทธศาสนา 
กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด
การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 
หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์
รวมทางจิตใจของชุมชน 

 จากรายวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บังคับเรียน ๘ วิชา และเลือกเรียน ๒ วิชา ในจ านวน 
๓๐ หน่วยกิต ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยา
เขต และวิทยาลัย ที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตรไ์ด้จัดให้มีการเรียนรายวิชาบังคับ
ในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันนัก กล่าวคือในช่วงที่เปิดหลักสูตรใหม่ๆ แต่ละ
แห่งก็จัดรายวิชาเรียนสลับกันบ้าง แต่เมื่อส่วนกลางเสนอการจัดตารางการเรียนการสอนผ่านสภา
วิชาการและการจัดรายวิชาตามตารางที่ระบุไว้ในหลกัสตูร (มคอ.๒) ดังนั้น ทุกแห่งจึงได้รายวิชาบังคับ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ส่วนรายวิชาเลือกเรียนในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษาก็มี
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แตกต่างกันอยู่บ้าง เนื่องจากแต่ละแห่งมีทรัพยากรทางการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ในที่สุดแล้ว ทุก
แห่งก็ได้จัดรายวิชาเลือก ๒ วิชาที่เหมือนกัน เพื่อให้เป็นไปตามมติสภาวิชาการนั่นเอง 

สรุปแล้ว จ านวนรายวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจ านวน ๓๐ หน่วยกิต เหล่านี้ เฉพาะ
รายวิชาบังคับเรียน ๒๔ หน่วยกิต หรือ ๘ วิชา สามารถแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม ตามช่ือวิชา ค าอธิบายวิชา 
หรือลักษณะเนื้อหาของแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชาเกี่ยวกับการศึกษาคัมภีร์ส าคัญของพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๓ วิชา ได้แก่ วิชา
พระไตรปิฎกศึกษา ๑ วิชาพระไตรปิฎกศึกษา ๒ และ วิชาพระไตรปิฎกศึกษา ๓  

๒. รายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต มีอยู่ ๑ วิชา 
ได้แก่ วิชาการปฏิบัติกรรมฐาน  

๓. กลุ่มวิชาเกี่ยวกับภาษาเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา มีอยู่  ๒ วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา และวิชาภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา  

๔. กลุ่มวิชาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตของชาวพุทธ 
มีอยู่ ๒ วิชา ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และวิชาพุทธวิถีไทย  

สว่นรายวิชาเลือกเรียน ๖ หน่วยกิต มีทั้งหมด ๑๐ วิชา สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ตามช่ือ
วิชา ค าอธิบายวิชา หรือลักษณะเนื้อหาของแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชาเกี่ยวกับเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีอยู่ ๒ วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

๒. กลุ่มวิชาเกี่ยวกับพัฒนาการของพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๔ วิชา ได้แก่ วิชาพระพุทธศาสนา
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน วิชาพระพุทธศาสนากับ
โลกาภิวัตน์ และวิชาพระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย 

๓. กลุ่มวิชาเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ มีอยู่ ๔ วิชา ได้แก่ 
วิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนามหายาน วิชาวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของไทย และวิชาศาสนศึกษา  

๒. สภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์  
ตามที่ทราบกันโดยทั่วไป การจัดการศึกษาทุกระดับช้ันของสถาบันการศึกษาในไทยนั้นต้อง

ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มิเว้นแม้แต่การ
บริหารจัดการหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เป็นมหาวิทยาลัย
สงฆ์แห่งหนึ่งในสองแห่งของไทยก็ต้องจัดการเรียนกาสอนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย ทุกสาขาวิชา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีสภาพการด าเนินการและการ
ปฏิบัติการเป็นล าดับมาเรื่อยๆ ดังนี้ 

 
 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๔๗ 

 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

เรื่องการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติและ
เป็นเรื่องที่ คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต้องเข้มงวดกวดขันให้เป็นไปตาม
ระเบียบของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนั้นต้องถูก
ตรวจสอบทุกกระบวนการจากผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ตั้งแต่จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตรจึงต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตรงกันข้าม 
หากการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่างๆ 
อย่างมาก เฉพาะผลเสียที่เกิดกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ได้แก่ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่ผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จนท าให้นักศึกษาเสียสิทธิอันพึงได้ทั้งในแง่นิตินัยและ
พฤตินัย ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในทุกกระบวนการต้องให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

๒. หลักสูตรและระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับประเด็นนี้ก็ไม่แตกต่างไปจากประเด็นข้างต้น เพราะการบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยิ่งกรณีของคณะศึกษาศาสตร์แล้วย่อมต้องให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา
ด้วย กล่าวคือคณะศึกษาศาสตร์ต้องท าทุกกระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกว่าทุกกระบวนการต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพราะหากไม่ด าเนินการเช่นน้ีแล้ว ผลเสียจะเกิดข้ึนกับผู้เข้ามาศึกษาเป็นอย่างมาก โดย
ผู้ศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้จะไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ตลอดถึง
เรื่องอื่นๆ ที่จะพึงได้ในอนาคต นักศึกษาในหลักสูตรย่อมสูญเสียโอกาสไปด้วย ดังนั้น การด าเนินการ
ทุกอย่างในหลักสูตรต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้วย จึงจะถือว่าเป็น
การจัดการที่ดีที่สุด  

สรุปแล้ว การจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต้องให้
เป็นไปตามระเบียบ ตลอดถึงการสร้างหรือการปรับปรุงหลักสูตรและระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ต้อง
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยหากมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการให้ถูกต้องแล้ว ผลประโยชน์ย่อมเกิดข้ึนกับทุกฝ่าย กล่าวคือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็
ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีก่ ากับดูแล พร้อมทั้งนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปแล้วจะไม่เสียสิทธิอันจะพึงได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย 

 
 



๔๔๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๓. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
จากสภาพการด าเนินการและการปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่

ต้องบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จึงท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ กล่าวคือเกิดมีประเด็นที่น่าศึกษาและพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตก็มี
การกล่าวถึงจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาในหลักสูตรว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อความน่าสนใจของผู้ที่จะ
เข้ามาศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์เมื่อต้องการให้ประโยชน์ต่างๆ เกิดข้ึนกับนักศึกษา  เช่น การได้มี
โอกาสจบให้ทันต่อการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องขออนุญาตจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหรือหน่วยกิตที่มากกว่าเกณฑ์หรือเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนจากสภา
วิชาการเรื่อยมา ซึ่งการด าเนินการเช่นน้ี ถือว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จาก ๕ ปี เป็น ๔ ปี จึงเห็นสมควรน าประเด็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาเสนอเป็นแนวทางด้วย โดยก าหนดหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๖๑ 
หน่วยกิต ตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น เพราะหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ใน
ปัจจุบัน มีจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาถึง ๑๙๑ หน่วยกิต นับว่าเป็นจ านวนหน่วยกิตที่มากกว่าเกณฑ์
ถึง ๓๐ หน่วยกิต สรุปแล้ว ในเรื่องนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวมและการคงรายวิชาและ
จ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุก
สาขาวิชาให้เหลือจ านวน ๑๘ หน่วยกิต หรือ  ๖ วิชา เท่านั้น ตามรายละเอียด้านล่างดังนี้ 

๑. จัดการรายวิชาท่ีมีลักษณะเหมือนกันในกลุ่มรายวิชาบังคับเรียน ๒๔ หน่วยกิต ลด
เหลือ ๑๒ หน่วยกิต (ปรับเหลือ ๔ วิชา) 

๑.๑ รวมกลุ่มวิชาเกี่ยวกับการศึกษาคัมภีร์ส าคัญของพระพุทธศาสนา จ านวน ๓ วิชา เป็น ๑ 
วิชา ได้แก่ “พระไตรปิฎกศึกษา” โดยมีค าอธิบายรายวิชาใหม่ดังนี้ “ศึกษาโครงสร้าง ความส าคัญ 
เน้ือหาย่อของพระไตรปิฎก ประเภทของคัมภีร์พระพุทธศาสนา โครงสร้างและเน้ือหาของพระวินัย 
พระวินัยกับกฎหมาย พระวินัยกับการตัดสินปัญหา โครงสร้างและเน้ือหาของพระสูตร พระสูตรท่ี
ส าคัญ พระสูตรกับการด ารงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม และโครงสร้างและเน้ือหาของพระ
อภิธรรม พระอภิธรรมกับการด ารงชีวิต” 

๑.๒ คงรายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัตธิรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต จ านวน ๑ 
วิชา ไว้ ได้แก่ “การปฏิบัติกรรมฐาน” โดยมีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาใหม่ดังนี้ “ศึกษาแนวคิด 
หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการปฏิบัติธุดงค์ การสอนและการ
ปฏิบัติกรรมฐานของส านักกรรมฐานท่ีส าคัญในประเทศไทย และการออกฝึกปฏิบัติกรรมฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด” 

๑.๓ รวมกลุ่มวิชาเกี่ยวกับภาษาเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา จ านวน ๒ วิชา เป็น ๑ 
วิชา ได้แก่ “ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา” โดยมีค าอธิบายรายวิชาใหม่
ดังนี้ “ศึกษาหลักไวยากรณ์เบ้ืองต้น หลักการอ่านและแปลภาษาบาลีและสันสกฤต ศัพท์บาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย คัมภีร์ภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีส าคัญของพระพุทธศาสนา และฝึก
วิเคราะห์เน้ือหาย่อๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและสันสกฤต” 
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๑.๔ รวมกลุ่มวิชาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตของ
ชาวพุทธ จ านวน ๒ วิชา เป็น ๑ วิชา ได้แก่ “ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา” โดยมี
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ดังนี้ “ศึกษาแนวคิดก่อนพุทธกาล พุทธประวัติ การสังคายนา นิกายใน
พระพุทธศาสนา ประวัติและผลงานของพระสาวกพระสาวิกา สถานการณ์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติและเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย และหลักศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา” 

๒. จัดการรายวิชาท่ีมีลักษณะเหมือนกันในกลุ่มรายวิชาเลือกเรียน ๖ หน่วยกิต คงไว้ ๖ 
หน่วยกิต เหมือนเดิม (ปรับเหลือ ๓ วิชา) 

๒.๑ รวมกลุ่มวิชาเกี่ยวกับเครื่องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ านวน ๒ วิชา เป็น ๑ 
วิชา ได้แก่ “ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยมี
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ดังนี้ “ศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนา ฝึกสนทนาและอธิบาย
ธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนบทความธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ และศึกษาหลักการ วิธีการ 
และเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุณสมบัตินักเผยแผ่ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ 
อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนา” 

๒.๒ รวมกลุ่มวิชาเกี่ยวกับพัฒนาการของพระพุทธศาสนา จ านวน ๔ วิชา เป็น ๑ วิชา ได้แก่ 
“พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่” โดยมีค าอธิบายรายวิชาใหม่ดังนี้ “ศึกษาพุทธวิทยาเพ่ือรู้ทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แนวคิดและหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของ
ชาติ และพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา” 

๒.๓ รวมกลุ่มวิชาเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ จ านวน ๔ วิชา เป็น 
๑ วิชา ได้แก่ “ศาสนาเพ่ือการพัฒนา” โดยมีค าอธิบายรายวิชาใหม่ดังนี้ “ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทาง
ศาสนา แนวคิดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนา สถานะปัจจุบันของศาสนา
ในสังคมโลก หลักการ  ศาสนสัมพันธ์ และศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน 
วรรณกรรมท่ีส าคัญในพระพุทธศาสนา สภาพการณ์บริหารจัดการวัด การบริหารจัดการทุน บัญชี
วัด และการตรวจสอบ หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน” 

๔. บทสรุป 
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม วิชา

พระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้เขียนประสงค์เสนอเป็นหลักคิดหรือเป็นแนวทางปรับปรุงหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่และต้องการน าเสนอความคิดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยที่มีประเด็นถกเถียงในเรื่องนี้ไม่ต่ ากว่า ๓ ปีการศึกษาแล้ว ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นแนวทางส าหรับหลักสูตรและคณะอื่นๆ ด้วย เพราะในปัจจุบัน 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีอยู่ ๔ คณะ ได้แก่ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศาสนาและปรัชญา โดยคณะเหล่านี้
ทั้งหมด เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์นั้นต้องจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
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สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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สมบัติในการบวชเปน็พระภิกษุ 
The Successful of Buddhist Ordination 

มนตรี  สิระโรจนานันท์ 

บทคัดย่อ 
 ตามข้อมูลที่ปรากฏในคัมภีร์นั้น สมบัติ ๕ ของการบวชเป็นพระภิกษุประกอบด้วย วัตถุ
สมบัติ ญัตติสมบัติ อนุสาวนาสมบัติ  สีมาสมบัติ  และปริสสมบัติ แต่ข้อมูลเรื่องสมบัติ ๕ ตามที่
ปรากฏในต าราของคณะสงฆ์ไทยนั้นประกอบด้วยวัตถุสมบัติ  ปริสสมบัติ  สีมาสมบัติ  บุพกิจ  
กรรมวาจาสมบัติ ความต่างกันขององค์ประกอบทั้ง ๕ นั้น แม้จะมีไม่มาก และโดยสาระหลักแล้ว 
ข้อมูลเรื่องสมบัติจากต าราน้ัน ยังคงเนื้อหาไว้ได้คล้ายกับข้อมูลจากคัมภีร์ แต่สิ่งที่ควรท าความเข้าใจ 
สมบัติ ๕ อย่างนี้เป็นองค์ประกอบหลักของการท าสังฆกรรมการบวช หากความรู้เ รื่ององค์ประกอบ
คลาดเคลื่อนไป พิธีกรรมการบวชอาจคลาดเคลื่อนไปด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นที่พุทธศาสนิกชนจะต้อง
ศึกษาสืบค้นเนื้อหาทางด้านพระพุทธศาสนาให้ถึงต้นทางคือพระไตรปิฎก เพื่อป้องกันความ
คลาดเคลื่อนอันจะเกิดจากข้อมูลที่ไม่ละเอียดพอ 
ค าส าคัญ : สมบัติ ๕, สังฆกรรม, การบวช 

Abstracts 
 The scripture shown that the successful of Buddhist ordination consists of 
ordination equipment, declaration, proclamation, boundary marker of a temple, 
musculineness; moreover, the information  in the Thai Buddhist monk’s textbook 
said that the excellence of the foundation for merit, musculineness, boundary 
marker of a temple, preliminary duties, the formal words of an act. Although the 
small difference of the composition in textbook, the successful of Buddhist 
ordination in the Buddhist Monk Rite is the essential of ordination. The 
misunderstanding of the compostion may cause the error of the Buddhist Monk Rite 
as such the Buddhist should study the Buddhist content from Tipitika to prevent any 
mistake from the rough information. 
Key words: Sampatti 5 (or The Successful 5), Buddhist Monk Rite ,Ordination       
 

๑. บทน า 
       การอุปสมบทเป็นพระภิกษุถือเป็นพระวินัยและพิธีกรรมส าคัญของพระพุทธศาสนาเถร
วาท โดยเฉพาะในสังคมไทย   คณะสงฆ์ไทยได้สืบทอดและประกอบพิธีกรรมนี้มาอย่างยาวนาน พิธี
กรรมการบวชที่คณะสงฆ์ไทยปฏิบัติกันอยู่นี้มีรูปแบบที่สามารถสืบค้นได้ไปถึงเมื่อครั้งพุทธกาล คือ 
การบวชด้วยญัตติจตุตถ-กรรมวาจา โดยมีหลักฐานจากพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าจึงทรงรับสั่งกับ

                                                   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ  คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ภิกษุทั้งหลายว่า  “ภิกษุทั้งหลาย นับแต่วันน้ีเป็นต้นไป เราห้ามการอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ที่เรา
ได้อนุญาตไว้   ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม๑  คณะสงฆ์ไทยได้ยึดถือ
ปฏิบัติการบวชด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจานี้ตามแนวทางที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  
เมื่อชายคนใดได้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้แล้วจึงถือได้ว่าเป็นผู้ได้ผ่านการรับรองว่าเป็นพร ะภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ดังหลักฐานที่ว่า   ช่ือว่า  ภิกษุ  เพราะเป็นผู้ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วย
ญัตติจตุตถกรรม ที่ถูกต้อง สมควรแก่เหตุ๒ ค าว่า “ที่ถูกต้อง(อันไม่ก าเริบ)” นั้นอรรถกถาอธิบายว่า   
บทว่า  อกุปฺเปน  ความว่า  เข้าถึงความเป็นกรรมอันใครๆ  พึง ให้ก าเริบไม่ได้  คืออันใครๆ  พึง
คัดค้านไม่ได้  เพราะถึงพร้อมด้วยวัตถุสมบัติ  ญัตติสมบัติ  อนุสาวนาสมบัติ  สีมาสมบัติ  และ
ปริสสมบัติ๓  องค์ประกอบหรือสมบัติ ๕ ประการในการบวชเป็นพระภิกษุนี้จึงมีที่มาจากอรรถกถานี้
เป็นเริ่มแรก ส่วนเนื้อหาของสมบัติแต่ละประการนั้น มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในหลายที่หลายแห่ง
ด้วยกัน  สมบัติ ๕ ประการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในหนังสือวินัยมุข (คู่มือที่คณะสงฆ์ไทยใช้ประกอบการ
ศึกษาระดับนักธรรมช้ันตรี) นั้นผู้ประพันธ์อธิบายไว้ว่า คุณสมบัติของผู้จะบวช ๕ ประการ คือ ๑)วัตถุ
สมบัติ  ๒)ปริสสมบัติ  ๓)สีมาสมบัติ  ๔)บุพกิจ  ๕)กรรมวาจาสมบัติ๔  การอธิบายเรื่องสมบัติ ๕ 
ประการในหนังสือวินัยมุขนี้ มีความต่างกันกับคัมภีร์อรรกถาในข้อที่ ๔ กับ ข้อที่ ๕ การอธิบายที่
ต่างกันจากคัมภีร์นี้ ท าให้ชวนคิดว่า องค์ความรู้เรื่องการบวชเป็นพระภิกษุในสังคมไทยที่ถูกส่งต่อผ่าน
ต าราวินัยมุขน้ี มีความถูกต้องตามพระไตรปิฎกและอรรถกถามากน้อยเพียงใด และหากไม่ตรงตาม
คัมภีร์เหล่านี้ จะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในอุปสมบทกรรมหรือไม่ บทความนี้ จึงประสงค์ที่จะ
ศึกษาเรื่องสมบัติ ๕ ประการอันเกี่ยวข้องกับเรื่องการบวชเป็นพระภิกษุ 
 

๒. สมบัติ ๕ ตามท่ีปรากฏในคัมภีร์ 
 ๒.๑ วัตถุสมบัติ  
 ในพระวินัยปิฎกมีค าอธิบายเกี่ยวกับวัตถุวิบัติ(ตรงข้ามกับวัตถุสมบัติ)ไว้ว่า หมายถึง 
บุคคลที่ต้องห้ามบวชเป็นพระภิกษุ ๑๒ จ าพวก ได้แก่ ๑)บัณเฑาะก์  ๒)คนไถยสังวาส  ๓)คนผู้เข้ารีต
เดียรถีย์  ๔)สัตว์ดิรัจฉาน  ๕)คนผู้ฆ่ามารดา ๖)คนผู้ฆ่าบิดา ๗)คนผู้ฆ่าพระอรหันต์  ๘)คนผู้
ประทุษร้ายภิกษุณี ๙)คนผู้ท าลายสงฆ์  ๑๐)คนผู้ยังพระโลหิตห้อ  ๑๑)คนสองเพศ(อุภโตพยัญชก)  
๑๒)คนมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปี๕ ในอรรถกถามีค าอธิบายเพิ่มว่า อุปสมบทกรรมจะวิบัติเนื่องจากสงฆ์
กระท าการบวชให้แก่บุคคลต่อไปนี้ คือ ๑)ที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒)ผู้ที่เคยต้องอาบัติปาราชิกมาก่อน 
๓)อภัพพบุคคล ๑๑ จ าพวก๖ คัมภีร์ฎีกาพระวินัยช่ือว่าสารัตถทีปนี อธิบายวัตถุสมบัติไว้ว่า หมายถึง 
ยกเว้นบุคคลที่ไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ ๑๓ จ าพวก ได้แก่  ๑)ผู้ชายที่อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒)

                                                   
๑ วิ. มหา. (ไทย) ๔/๖๙/๙๘. (ฉบับมหาจุฬาฯ) 
๒ วิ.ม. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓.  
๓ วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๒๘๘. (สืบค้นจากCD BUDSIR/TT V.7)  
๔ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรส, วินัยมุข เล่ม ๑ (หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี), 

พิมพ์ครั้งที่ ๔๑, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๗), หน้า ๔-๗. 
๕ วิ.ป. (ไทย) ๘/๔๙๐/๗๐๖. 
๖ วิ.ม.อ.(บาลี) ๓/๖๑๐.  



๔๕๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

บัณเฑาะก์ และ๓)อภัพพบุคคลอีก ๑๑ จ าพวก  ผู้ชายอื่นนอกจากบุคคล ๑๓ จ าพวกเหล่านี้ ช่ือว่า
เป็น วัตถุสมบัติ๗ สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ จะเห็นได้ว่าคัมภีร์ฎีกาเล่มนี้ ไม่กล่าวถึงวัตถุวิบัติอัน
เกิดจากการบวชให้แก่ผู้ที่เคยต้องอาบัติปาราชิกมาก่อน ส่วนคัมภีร์กังขาวิตรณีอภินวฎีกา๘ มี
ค าอธิบายวัตถุวิบัติไว้ว่า หมายถึง บุคคลต้องห้ามบวชได้แก่ ๑)ผู้ชายที่อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒)
บัณเฑาะก์๙ ๓)อภัพพบุคคล ๑๑ จ าพวก เริ่มจาก ๓.๑)คนลักเพศ(แอบบวชเอง) ๓.๒)คนที่เคยบวช
เป็นพระภิกษุแล้วต้องอาบัติปาราชิก ๓.๓)คนเข้ารีตเดียรถีย์ หมายถึง ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุแล้วไป
เข้ารีตเดียรถีย์ ยอมรับนับถือลัทธิความเช่ือของศาสนาอื่น ๓.๔)สัตว์เดรัจฉาน เช่น นาค ครุฑ ยักข์
และคนธรรพ์ ๓.๕)คนฆ่ามารดา ๓.๖)คนฆ่าบิดา ๓.๗)คนฆ่าพระอรหันต์๓.๘) คนประทุษร้ายภิกษุณี 
๓.๙) คนท าลายสงฆ์ ๓.๑๐) คนท าร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต๑๐ ๓.๑๑)อุภโตพยัญชนก 
หมายถึงคนที่มี ๒ เพศ   
  ๒.๒ ญัตติสมบัติ   
 ในพระวินัยปิฎก มีค าอธิบายเรื่องสังฆกรรมที่วิบัติโดยญัตติไว้ว่า กรรมย่อมวิบัติโดย
ญัตติด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑)ไม่ระบุวัตถุ  ๒)ไม่ระบุสงฆ์  ๓)ไม่ระบุบุคคล ๔)ไม่ระบุญัตติ ๕)ตั้ง
ญัตติภายหลัง๑๑   ในอรรถกถาพระวินัยมีอธิบายเรื่องญัตติวิบัติไว้ว่าญัตติสมบัติ มีองค์ประกอบ ๕ 
อย่าง คือ ๑)ระบุช่ือผู้จะบวช(ระบุวัตถุ) ๒)ระบุสงฆ์ อุปสมบทกรรมนั้นจะต้องสวดเผดียงสงฆ์ก่อน ๓)
ระบุช่ืออุปัชฌาย์(ระบุบุคคล) จะต้องสวดระบุช่ืออุปัชฌาย์ ๔)ต้องตั้งญัตติ(ระบุญัตติ) การอุปสมบท
เป็นพิธีกรรมที่ต้องกระท าด้วยญัตติจตุตถ-กรรมวาจา จึงต้องตั้งญัตติเสมอ  ๕)ต้องสวดอนุสาวนา
หลังจากต้ังญัตติ เมื่อตั้งญัตติแล้วจึงสวดอนุสาวนา จะท าสลับกันไม่ได้๑๒  ในคัมภีร์สารัตถทีปนีและ
คัมภีร์กังขาวิตรณีอภินวฎีกา มีค าอธิบายเกี่ยวกับญัตติสมบัติไว้อย่างย่อคล้ายกัน  
 ๒.๓ อนุสาวนาสมบัติ   
 ในพระวินัยปิฎก มีค าอธิบายเรื่องสังฆกรรมที่วิบัติโดยอนุสาวนาไว้ว่า กรรมย่อมวิบัติโดย
อนุสาวนาด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑)ไม่ระบุวัตถุ  ๒)ไม่ระบุสงฆ์  ๓)ไม่ระบุบุคคล  ๔)ไม่ระบุญัตติ  ๕)
ตั้งญัตติภายหลัง๑๓ ในอรรถกถาพระวินัยมีการอธิบายเรื่องอนุสาวนาสมบัติไว้ว่า มีองค์ประกอบ ๕ คือ 
๑)ต้องสวดระบุช่ือผู้จะบวช(ระบุวัตถุ) ๒)ต้องสวดระบุสงฆ์ ในการสวดอนุสาวนาทั้ง ๓ ครั้ง ๓)ต้อง
สวดระบุช่ือพระอุปัชฌาย์(ระบุบุคคล) ๔)ตั้งญัตติแล้วจะต้องสวดอนุสาวนา(ระบุญัตติ)  จะต้องสวด
ประกาศด้วยกรรมวาจาให้ครบทุกครั้ง  ๕)ต้องสวดออกเสียงอักขระให้ถูกต้อง หากสวดออกเสียง
อักขระไม่ถูกต้อง จะท าให้เป็นอนุสาวนาวิบัติ๑๔ ส่วนในคัมภีร์สารัตถทีปนีและคัมภีร์กังขาวิตรณีอภินว
ฎีกา มีค าอธิบายเกี่ยวกับอนุสาวนาสมบัติไว้อย่างย่อคล้ายกัน  

                                                   
๗ สารตฺถ.ฏีกา.(บาลี) ๒/๓๖/๘๖. (สืบค้นจาก CD BUDSIR/TT V.7) 
๘ กงฺขา.อภินวฏีกา.(บาลี) ๑๗๙-๑๘๕. (สืบค้นจาก CD BUDSIR/TT V.7) 
๙คัมภีร์กังขาวิตรณีอภินวฎีกา อธิบายเรื่องบัณเฑาะก์ โดยอ้างถึงจาก วิ.ม.อ.(บาลี) ๓/๑๐๙/๘๑-๘๒).    
๑๐ กงฺขา.อภินวฏีกา.(บาลี) ๑๘๓-๑๘๕. 
๑๑ วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๙๑/๗๐๖. 
๑๒ วิ.มหา.อ.(บาลี) ๓/๖๑๐-๖๑๑. 
๑๓ วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๙๒/๗๐๗. 
๑๔ วิ.ม.อ.(บาลี) ๓/๖๑๑-๖๑๔. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๕๕ 

 

 

 ๒.๔ สีมาสมบัติ 
 ในพระวินัยปิฎก มีค าอธิบายเรื่องสังฆกรรมที่วิบัติโดยสีมาไว้ว่า กรรมย่อมวิบัติโดยสีมา
ด้วยอาการ  ๑๑ อย่าง คือ ๑) สมมติสีมาเล็กเกิน ๒) สมมติสีมาใหญ่เกิน ๓) สมมติสีมามีนิมิตขาด ๔)
สมมติสีมาใช้เงาเป็นนิมิต  ๕)สมมติสีมาไม่มีนิมิต ๖)ภิกษุอยู่ภายนอกสีมาสมมติสีมา ๗)สมมติสีมาใน
แม่น้ า ๘)สมมติสีมาในทะเล ๙)สมมติสีมาในสระเกิดเอง  ๑๐)คาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา  ๑๑)ทับสีมา
ด้วยสีมา๑๕  สังฆกรรมที่สงฆ์กระท าในสีมาทั้ง ๑๑ อย่างดังกล่าวมานี้ เป็นกรรมที่วิบัติโดยสีมา ใน
อรรถกถาพระวินัย มีค าอธิบายขยายความเรื่องสีมาวิบัติ ดังนี้  
 ๑)สีมาที่ไม่สามารถจุภิกษุได้ถึง ๒๑ รูป จัดว่า เป็นสีมาเล็กเกินไป ๒)สีมาที่สงฆ์สมมติเกิน 
๓ โยชน์ จัดว่าเป็นสีมาใหญ่เกินไป  ๓)สีมามีนิมิตไม่ต่อกัน เรียกว่าสีมามีนิมิตขาด ๔)สีมาที่สงฆ์สมมติ
เอาเงาเป็นนิมิต  ช่ือว่า สีมามีเงาเป็นนิมิต ๕)สีมาที่สงฆ์สมมติไม่ทักนิมิต ช่ือว่าหานิมิตมิได้ ๖)สีมาที่
ภิกษุทักนิมิตแล้ว  ยืนอยู่ภายนอกนิมิตสมมติสีมา ช่ือว่ายืนอยู่นอกสีมาสมมติสีมา ๗-๙)ภิกษุสมมติ
สีมาในแม่น้ า ในทะเลหรือในสระที่เกิดเองช่ือว่าเป็นการสมมติสีมาที่ใช้ไม่ได้  ๑๐)คาบเกี่ยวสีมาของ
ผู้อื่นด้วยสีมาของตน ช่ือว่าคาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา ๑๑)สมมติทับสีมาของผู้อื่น  ด้วยสีมาของตน ช่ือว่า 
ทับสีมาด้วยสีมา๑๖ ส่วนในคัมภีร์สารัตถทีปนี มีค าอธิบายเกี่ยวกับสีมาสมบัติไว้ว่า ที่ช่ือว่าสีมาสมบัติ 
เพราะสงฆ์สมมติสีมาอย่างถูกต้องโดยหลีกเลี่ยงลักษณะของสีมาวิบัติ(ทั้ง ๑๑ อย่าง)ได้๑๗  ส่วนคัมภีร์
กังขาวิตรณีอภินวฎีกา ไม่มีค าอธิบายเกี่ยวกับสีมาสมบัติไว้แต่อย่างใด  
 ๒.๕ ปริสสมบัติ 
 ในพระวินัยปิฎก มีค าอธิบายเรื่องสังฆกรรมที่วิบัติโดยบริษัท(ภิกษุที่เข้าร่วม)ไว้ว่า กรรม
ย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการ ๑๒ อย่าง ทั้ง ๑๒ อย่างนี้ มีการอธิบายโดยใช้หลักสังฆกรรมที่ก าหนด
จ านวนภิกษุที่ต้องเข้าร่วมเป็นเกณฑ์ คือสงฆ์จตุวรรค(๔ รูป), สงฆ์ปัญจวรรค( ๕รูป), สงฆ์ทสวรรค
(๑๐), สงฆ์วีสติวรรค(๒๐รูป) โดยมีเงื่อนแต่ละเกณฑ์นั้นๆ ว่า จะต้องมีภิกษุครบตามจ านวน และต้อง
น าฉันทะของภิกษุรูปอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมแต่อยู่ในสีมาเดียวกันมาด้วย และภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมนั้น
ไม่มีใคร๑๘ หากผิดเงื่อนเหล่าน้ีถือว่าเป็นปริสวิบัติ ในอรรถกถาพระวินัย มีค าอธิบายเรื่องปริสวิบัติ ไว้
อย่างย่อๆ ว่า ภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมครบตามจ านวนที่ก าหนดและเรื่องการมอบฉันทะ ไม่ได้อธิบาย
ถึงเรื่องการคัดค้าน๑๙  ส่วนในคัมภีร์ฎีกาสารัตถทีปนี มีค าอธิบายเกี่ยวกับปริสวิบัติไว้ว่าปริสวิบัติ มีอยู่ 
๓ อย่าง คือ ๑)ภิกษุไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในสังฆกรรมนั้นๆ ๒)ไม่ได้น าฉันทะของภิกษุที่ควรน า
ฉันทะมา ๓)ภิกษุพร้อมใจกันคัดค้าน๒๐  และในคัมภีร์กังขาวิตรณีอภินวฎีกา มีค าอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า 
ในอุปสมบทกรรมมีจ านวนภิกษุครบตามพระพุทธานุญาต หากมีภิกษุที่เหลืออยู่ในสีมาเดียวกันอีกเป็น

                                                   
๑๕วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๙๓/๗๐๗.  
๑๖ วิ.ม.อ.(บาลี) ๓/๖๑๔-๖๑๕. 
๑๗ สารตฺถ.ฏีกา.(บาลี) ๒/๓๖/๘๗. 
๑๘ วิ.ป.(ไทย) ๘/๔๙๔/๗๐๗-๗๐๘. 
๑๙ วิ.ม.อ.(บาลี) ๓/๖๑๖. 
๒๐ สารตฺถ.ฏีกา.(บาลี) ๒/๓๖/๘๗. 



๔๕๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

จ านวนมาก แต่ได้น าฉันทะของท่านเหล่านั้นมาแล้ว แม้ตัวท่านจะไม่ได้มาเข้าร่วมก็ตาม สังฆกรรม
ย่อมไม่ก าเริบ เป็นสังฆกรรมที่ถูกต้อง๒๑  
 

๓. สมบัติ ๕ ของการบวชในสังคมไทย  
 ส าหรับเรื่องสมบัติ ๕ อย่างของการบวชเป็นพระภิกษุในสังคมไทยนี้ ผู้เขียนจะใช้ข้อมูล
จากต าราเรียนของคณะสงฆ์เป็นหลัก อันได้แก่ หนังสือวินัยมุข เล่ม ๑ (หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี) ด้วย
เห็นว่าเป็นเรื่องทีค่ณะสงฆ์ได้ใช้เป็นต าราในการจดัการเรยีนการสอนส าหรับพระภิกษุสามเณรมาอย่าง
ยาวนาน ในหนังสือวินัยมุข เล่ม ๑ ซึ่งประพันธ์โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ 
วโรรส มีค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสมบัติ ๕ ไว้ ผู้เขียนสรุปมาอธิบายดังนี้    
 ๓.๑ สมบัติ ๕ จากหนังสือวินัยมุขเล่ม ๑ 
 ๓.๑.๑วัตถุสมบัต ิในหนังสือวินัยมุขเล่ม ๑ มีค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวัตถุสมบัติไว้ สรุปได้
ว่า ๑)ผู้จะอุปสมบทนั้น ต้องเป็นชาย มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒)หาได้เป็นมนุษย์วิบัติ คือถูกตอน เป็น
ต้นไม่ ๓)ไม่ใช่คนท าความผิดอย่างร้ายแรง เช่น ฆ่าบิดามารดา ๔)ไม่เคยต้องปาราชิก เมื่อบวชเป็น
ภิกษุคราวก่อน  ๕) ไม่ไปเข้ารีตเดียรถีย์ทั้งที่เป็นภิกษุ  ถ้าเป็นคนมีโทษเห็นปานนั้นหรือเป็นสตรี 
อุปสมบทไม่ได้เรียกว่าวัตถุวิบัต ิหากสงฆ์จะขืนให้อุปสมบทหรอืท าให้โดยไม่รู ้ก็ไม่เป็นภิกษุโดยถูกต้อง
แก่พระบัญญัติ รู้เข้าเมื่อใด จ าจะต้องให้ออกเสียจากหมู่เมื่อนั้น คนพ้นจากโทษดังว่าแล้ว เรียกว่าวัตถุ
สมบัติ ควรจะรับอุปสมบทได้๒๒ ค าอธิบายเกี่ยวกับวัตถุสมบัติของการบวชนี้ ผู้ประพันธ์อธิบายอย่าง
ย่อๆ พอได้ใจความมิได้ก าหนดหรือคัดลอกข้อมลูจากคัมภีร์มาใหค้รบ เพราะตามคัมภีร์พระไตรปิฎกที่
มีระบุถึงบุคคลต้องหา้มบวชไว้ ๑๒ จ าพวก แต่ในหนังสือวินัยมุข ผู้ประพันธ์สรุปย่อลงเหลือ ๕ จ าพวก  
 ๓.๑.๒ ปริสสมบัติ  ในหนังสือวินัยมุขเล่ม ๑ นี้ มีค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องปริสสมบัติไว้ว่า  
เมื่อสงฆ์จะให้อุปสมบท ต้องชุมนุมภิกษุให้ได้(ครบ)องค์ก าหนด นี้เรียกว่าปริสสมบัติ  ถ้าหย่อนไปกว่า
ก าหนด เรียกว่า ปริสวิบัติ ให้อุปสมบทไม่ส าเรจ็๒๓ เหตุที่เรื่องปริสสมบัติได้ถูกอธิบายไว้ตอนนี้อย่างย่อ 
อาจเป็นเพราะได้อธิบายถึงเรื่ององค์ก าหนดของสงฆ์ที่ จะท าอุปสมบทกรรมไว้ก่อนหน้าแล้ว ดัง
ข้อความที่ว่า องค์ก าหนดของสงฆ์ผู้ให้อุปสมบทได้นั้น ในประเทศที่มีพระดื่น ซึ่งในครั้งนั้นช้ีเอามัธยม
ประเทศ ๑๐ รูป ในประเทศที่หาพระยาก ซึ่งช้ีเอาปัจจันตชนบทเพยีง ๕ รูปก็ได้  อุปสมบทส าเร็จด้วย
อ านาจสงฆ์อย่างนี้เป็นมาจนถึงกาลทุกวันน้ี๒๔ 
 ๓.๑.๓ สีมาสมบัติ ในหนังสือวินัยมุขเล่ม ๑ มีค าอธิบายเรื่องสีมาสมบัติไว้ว่า (การ
อุปสมบท)นี้ต้องพร้อมเพรียงกันท า ต่างว่าในต าบลหนึ่งมีภิกษุมากกว่าองค์ก าหนด แต่ชุมนุมไม่พร้อม
กัน ไม่ได้รับฉันทะของผู้ไม่ได้เข้าชุมนุม สงฆ์ที่ชุมนุมนั้น แม้ครบองค์ก าหนด ก็ยังให้อุปสมบทไม่ส าเร็จ 
นี้เรียกว่าสีมาวิบัต ิคือเสียเพราะเขตชุมนุม เพราะเหตุน้ัน สงฆ์แม้ครบองค์ก าหนดแล้ว ต้องสันนิบาต
ในเขตชุมนุม ซึ่งเรียกว่าสีมา จึงจะให้อุปสมบทส าเร็จนี้เรียกว่าสีมาสมบัติ คือความพร้อมมูลแห่ง

                                                   
๒๑ กงฺขา.อภินวฏีกา.(บาลี) ๑๘๘.  
๒๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรส, วินัยมุข เล่ม ๑(หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี), 

หน้า ๔-๕. 
๒๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรส, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕-๖. 
๒๔ อ้างแล้ว,เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๕๗ 

 

 

สีมา๒๕ ค าอธิบายเรื่องสีมานี้ จะมีความต่างจากคัมภีร์ค่อนข้างมาก ที่อธิบายเป็นเรื่องข้อก าหนด
เกี่ยวกับจ านวนภิกษุที่เข้าร่วม หากไม่ได้เข้าร่วมต้องมอบฉันทะ ซึ่งตามคัมภีร์แล้ว เรื่องที่ภิกษุไม่ได้เข้า
ร่วม(แต่อยู่ในเขตสีมา)จะต้องมอบฉันทะนั้นเป็นเรื่องของปริสสมบัติ ไม่ใช่เรื่องสีมาสมบัติ  
 ๓.๑.๔ บุรพกิจ ในหนังสือวินัยมุขเล่ม ๑ นี้ มีการอธิบายเรื่องเตรียมความพร้อมของผู้จะ
บวชและต้องมีผู้ตรวจสอบ คืออุปัชฌายะ ซึ่งการอธิบายเรื่องเหล่าน้ีมาร่วมอยู่ในและค่ันกลางระหว่าง
การอธิบายเรื่องสมบัติ ๕ จึงท าให้ถูกเข้าใจได้ว่าบุรพกิจ นี้เป็นหนึ่งในสมบัติ ๕ อย่าง ผู้เขียนขอ
คัดลอกข้อความที่ปรากฏในหนังสือวินัยมุขเล่มนี้แสดงดังนี้  

 อนึ่ง สงฆ์ผู้จะให้อุปสมบทนั้น ต้องตรวจตราผู้จะอุปสมบทให้เห็นว่าเป็นผู้สมควรก่อน  แต่
ข้อที่ยกข้ึนไล่เลียงนั้น เป็นแต่บางข้อ จะเป็นเพราะเลือกแต่ข้อที่ล่อแหลม หรือในช้ันต้นเพียง
เท่านี้ ข้ออื่นเพิ่มมีในช้ันหลัง, ต้องให้ผู้นั้นหาภิกษุรับรองหรือชักน าเข้าหมู่รูปหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า 
อุปัชฌายะ ต้องเป็นผู้ใหญ่สามารถจะฝึกสอนเมื่อบวชแล้ว และต้องตรวจตราเครื่องบริขารที่
จ าเป็นของภิกษุคือไตรจีวรกับบาตรให้มีพร้อม  ถ้าบกพร่อง เป็นหน้าที่ของอุปัชฌายะจะหาให้
การซักไซ้ด้วยเรื่องเหล่านี้ สงฆ์สมมติให้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ท า และการอุปสมบทนี้ต้องให้แก่
ผู้สมัครเท่านั้น เขาไม่สมัคร จะให้ขืนใจเขาไม่ได้ จึงมีเป็นธรรมเนียมผู้จะอุปสมบทต้องเปล่งค าขอ
กรณียะเหล่าน้ี เรียกว่า บุรพกิจ๒๖  

 ข้อความนี้ เป็นการแสดงถึงสมบัติของหนึ่งของการบวชตามต าราเล่มนี้ไป ซึ่งเห็นได้ว่าเป็น
เรื่องที่ต่างจากคัมภีร์ทั้งจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกาอย่างชัดเจน  
 ๓.๑.๕ กรรมวาจาสมบัติ  เรื่องกรรมวาจาสมบัตินี้เป็นอีกเรื่องที่ผู้ประพันธ์หนังสือวินัย
มุขเล่ม ๑ สรุปเรียบเรียงใหม่ต่างออกไปจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา  ในหนังสือเล่มนี้  มี
ค าอธิบายเรื่องกรรมวาจาสมบัติไว้อย่างละเอียด ดังนี้   

 เมื่อพร้อมด้วยสมบัติดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นวาระที่จะสวดประกาศรับผู้นั้นเป็นภิกษุเข้าหมู่ 
เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปหนึ่งผู้มีความรู้ความสามารถจะประกาศให้สงฆ์ฟังวาจาประกาศนั้น  ๔ 
เที่ยว เที่ยวแรกเป็นค าเผดียงสงฆ์ขอให้อุปสมบทคนช่ือนั้น เรียกว่าญัตติ อีก ๓ เที่ยวเป็นค าหารือ
กันและกันของสงฆ์ที่ตกลงว่ารับผู้นั้นเป็นภิกษุเข้าหมู่เรยีกว่าอนุสาวนา  ในระหว่างนี้ ถ้ามีภิกษุแม้
รูปหนึ่ง คัดค้านข้ึน การนั้นเป็นอันเสียใช้ไม่ได้  ถ้านิ่งอยู่ทุกรูป ถือเอาเป็นยอม  ต่อนั้นมีค า
ประกาศซ้ าท้ายว่า สงฆ์รับผู้นั้นเป็นภิกษุเข้าหมู่เสร็จแล้ว ผู้ประกาศจ าข้อความนี้ไว้ในค าประกาศ
นั้น จ าจะต้องออกช่ือผู้ขออุปสมบท ออกช่ืออุปัชฌายะผู้รับรองหรือผู้น าเข้าหมู่  ออกช่ือสงฆ์ผู้
เป็นเจ้าการ ขาดไม่ได้ และจะต้องประกาศให้ครบก าหนดและให้ถูกระเบียบ ไม่สับหน้าสับหลัง 
ดังนี้ เรียกกรรมวาจาสมบัติ ตรงกันข้าม เรียกกรรมวาจาวิบัติ ใช้ไม่ได้ สงฆ์จะให้อุปสมบทต้อง
ท าให้ได้พร้อมด้วยสมบัติ ๕ ประการดังนี้ จึงจะเป็นอันท าด้วยดี ถูกระเบียบที่มีพระพุทธานุญาต
ไว้๒๗ 

                                                   
๒๕ อ้างแล้ว,เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖. 
๒๖ อ้างแล้ว. 
๒๗ อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๗. 



๔๕๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 ค าอธิบายเรื่องกรรมวาจาสมบัตินี้ เป็นค าอธิบายที่มีความคล้ายกับรายละเอียดของญัตติ
สมบัติและอนุสาวนาสมบตัิตามคัมภีร์มาก เป็นไปได้ว่าผู้ประพันธ์หนังสอืวินัยมุขเหน็ว่า เรื่องญัตติและ
เรื่องอนุสาวนาน่าจะรวมเป็นเรื่องเดียวกัน และตั้งช่ือให้เสียใหม่เป็นกรรมวาจาสมบัติ จากสองเรื่อง
เป็นเรื่องเดียวกัน   
 ๓.๒ สมบัติ ๕ ของการบวช จากสื่ออ่ืนนอกจากหนังสือวินัยมุข  การอธิบายเรื่องสมบัติ 
๕ อย่างของการบวชเป็นพระภิกษุในสังคมไทย ส่วนใหญ่แล้วจะอธิบายตามหนังสือวินัยมุขเล่ม ๑ เป็น
หลัก และยังมีการอธิบายเรื่องสมบัติ ๕ ที่ต่างออกไปจากหนังสือวินัยมุขอยู่บ้าง ฝ่ายที่อธิบายต่าง
ออกไปนี้ จะปรับเปลี่ยนจ านวนเป็นจากสมบัติ ๕ อย่าง เหลือเพียงสมบัติ ๔ อย่าง  ในบทความนี้ 
ผู้เขียนขอยกข้อมูลเกี่ยวกับการอธิบายทั้ง ๒ แบบมาแสดงพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้  
 ๓.๒.๑ การอธิบายสมบัติ ๕ ตามแนวหนังสือวินัยมุข 
 ด้วยการเช่ือข้อมูลตามหนังสือวินัยมุข ผู้ที่ประสงค์จะอธิบายเรื่องการบวชจึงใช้หนังสือ
วินัยมุข เล่ม ๑ นี้เป็นแนวทางในการอธิบาย ดังตัวอย่างการอธิบายเรื่องสมบัติ ๕ ประการของวัดถ้ า
พระบ าเพ็ญบุญที่อธิบายว่า สมบัติ ๕ หมายถึง คุณสมบัติของผู้จะบวช ๕ ประการ คือ ๑)วัตถุ
สมบัติ ๒)ปริสสมบัติ ๓)สีมาสมบัติ ๔)บุพกิจ ๕)กรรมวาจาสมบัติ  คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการที่ได้แสดง
ไว้นี้ ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชต้องมีห้ครบ ถ้าไม่ครบถูกต้องตามนี้แม้ข้อใดข้อหนึ่ง ก็ท าให้
การบวชนั้นเป็นโมฆะ บวชมิได้๒๘ อีกตัวอย่างหนึ่งของการอธิบายเรื่องสมบัติ ๕ ที่คล้อยตามหนังสือ
วินัยมุขเล่ม ๑ ได้แก่ บทความที่เผยแพร่ผ่านเวบไซค์ของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
อธิบายถึงพิธีกรรมการบวชของภิกษุมหายานในประเทศไทยไว้ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงเรื่องสมบัติ ๕ 
อย่างไว้ด้วย ดังค าอธิบายที่ว่า ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทควรพร้อมด้วยสมบัติ ๕ ประการ ดังนี้  ๑)วัตถุ
สมบัติ ๒)ปริสสมบัติ ๓)สีมาสมบัติ ๔)บุพพกิจ ๕)กรรมวาจาสมบัติ ฉะนั้น บุคคลผู้ประสงค์จะ
อุปสมบทต้องถึงพร้อมด้วยสมบัติ ๕ ประการข้างต้นนี้ จึงจะถูกต้องตามพุทธบัญญัติ๒๙ การอธิบาย
เรื่องสมบัติ ๕ ของแหล่งข้อมูลดังกล่าวทั้ง ๒ แหล่งข้างต้นนั้นมีความคล้ายคลึงกัน อาจจะมีการใช้ค า
บางค าที่ต่างกันออกไป แต่โดยสารแล้วทั้ง ๒ แหล่งข้างต้นนั้นอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติ ๕ 
อย่างที่เหมือนกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหนังสือวินัยมุขเล่ม ๑  
 ๓.๒.๒ การอธิบายสมบัติ ๕ ต่างจากหนังสือวินัยมุข 
 ผู้ที่อธิบายเรื่องสมบัติของการบวชเป็นพระภิกษุที่ต่างออกไปจากหนังสื อวินัยมุขนั้น 
อาจจะเกิดข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับสมบัติ ๕ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือวินัยมุขนั้น โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องบุรพกิจ ที่ถูกนับเข้ามาเป็นสมบัติอย่างหนึ่งในสมบัติ ๕  เพราะค าว่า “บุรพกิจ” ก็มีนัย
ยะที่แสดงว่าไม่ใช่เรื่องสมบัติ แต่ท าไมจึงถูกนับรวมว่าเป็นสมบัติ ๕ อย่างด้วย นักวิชาการที่เห็นต่างนี้
จึงตัดบุรพกิจออกไปจากสมบัติ ๕ จึงเหลือเพียงสมบัติ ๔  ดังตัวอย่างการอธิบายเรื่องสมบัติของบวช
ของคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ได้อธิบายว่า 
อุปสมบทกรรมประกอบด้วยสมบัติ ๔ เว้นวิบัต ิ๔ ประการ  ๑)วัตถุสมบัติ ๒)ปริสสมบัติ ๓)สีมาสมบัติ  

                                                   
๒๘ http://www.watthumpra.com/bunpacha1.html   สืบค้นวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๙ http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/rite_thaimahayana.htm  สืบค้นเม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
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http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/rite_thaimahayana.htm%20%20สืบค้น


สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๕๙ 

 

 

๔)กรรมวาจาสมบัติ๓๐ ข้อมูลการอธิบายเรื่องสมบัติของการบวชของคณะกรรมการฯ นี้มีทั้งส่วนที่
คล้ายกับคัมภีร์พระไตรปิฎกและมีส่วนที่ต่างออกไป ส่วนที่คล้ายคือ ข้อมูลส่วนใหญ่นั้น ทาง
คณะกรรมการฯ ได้สืบค้นมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลัก พร้อมทั้งค าอธิบายหลายแห่งก็
สอดคล้องกับคัมภีร์เป็นอย่างมาก  แต่ส่วนที่ต่างจากคัมภีร์คือ คณะกรรมการฯ ได้ตัดจ านวนของ
สมบัติออก จากเดิมที่มีสมบัติ ๕ อย่าง เหลือเพียงสมบัติ ๔ อย่าง  
 

๔. ทัศนะเชิงวิพากษ์เรื่องสมบัติ ๕ ของการบวชเป็นพระภิกษุในสังคมไทย 
 จากการศึกษาเนื้อหาเรื่องสมบัติของการบวชเป็นพระภิกษุทั้งจากคัมภีร์และจากข้อมูล
ตามที่ปรากฏในสังคมไทย ผู้เขียนพบว่า มีนัยยะที่ควรน ามาวิพากษ์อยู่ ๒ ประการ คือ ๑)ประเด็น
เรื่องจ านวนของสมบัติหรือวิบัติ ๒)เนื้อหาหรือรายละเอียดของสมบัติหรือวิบัติ   
 ๔.๑ เรื่องจ านวนของสมบัติหรือวิบัติ  แม้ตามคัมภีร์ทั้งจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและ
ฎีกา จะแสดงไว้อย่างชัดเจนว่า สมบัติหรือองค์ประกอบของการท าอุปสมบทกรรมมอียู่ ๕ อย่าง อย่าง
ชัดเจน แต่กระนั้น องค์ความรู้เรื่องนี้กลับถูกปรับเปลี่ยนไปจาก ๕ อย่างเหลือ ๔ อย่าง ผู้เขียนไม่แน่ใจ
ว่า เพราะเหตุใดผู้ที่ปรับเปลี่ยนจ านวนจึงกล้าที่จะด าเนินการไปอย่างนั้น เป็นไปได้ว่า ผู้ที่ปรับเปลี่ยน
จ านวนสมบัติของการบวชเห็นว่า โดยเนื้อหาแล้วเรื่องญัตติสมบัติกับเรือ่งอนุสาวนาสมบัติ ทั้งสองเรือ่ง
นี้สามารถยุบรวมเป็นเรื่องเดียวกันได้ ซึ่งผู้เขียนก็เห็นคล้อยตามอย่างนั้นเช่นกัน แต่ในฐานะพุทธสาวก
และผู้นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท (ที่มีมติตามพระมหากัสสปะว่าจะไม่เพิ่มเติมและจะไม่
แก้ไขธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า)  สมควรที่จะตัดจ านวนตัวเลขให้ต่างไปจากคัมภีร์หรือไม่ เรื่องนี้ 
ผู้เขียนขอฝากเป็นประเด็นให้ช่วยกันพิจารณาต่อไป 
 ๔.๒ เรื่องเน้ือหาของสมบัติหรือวิบัติของการบวช  เริ่มจากเรื่องวัตถุสมบัติหรือวัตถุวิบัติ
ของการบวช  ในพระไตรปิฎกระบุข้อมูลว่าบุคคลที่ต้องห้ามบวชมีอยู่ ๑๒ จ าพวก คัมภีร์ระดับอรรถ
กถาและฎีกามีการเพิ่มบุคคลที่ต้องห้ามบวชเข้าไปอีก คือ คนที่เคยต้องอาบัติปาราชิกมาก่อน เป็นไป
ได้ว่าพระอรรถกถาจารย์เห็นว่าจ าเป็นต้องเพิ่มบุคคลจ าพวกนี้เข้าไปให้เห็นอย่างชัดเจน  ส าหรับ
เนื้อหาเรื่องวัตถุวิบัติที่ต่างกันออกไปมากคือ ข้อมูลจากหนังสือวินัยมุข เล่ม ๑ ที่อธิบายเรื่องวัตถุ
สมบัติเหลือเพียง ๕ จ าพวก เรื่องนี้อาจพิจารณาได้ว่า ผู้ประพันธ์เพียงประสงค์ที่จะเล่าความเกี่ยวกับ
เรื่องบุคคลที่ต้องห้ามบวชเพียงย่อๆ ไม่ได้เน้นรายละเอียด แต่ถึงกระนั้น หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า 
ชาวพุทธไทยรุ่นหลังเมื่อประสงค์ที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการบวชและบุคคลที่ถูกห้ามบวชว่า
มีใครบ้าง ส่วนใหญ่ชาวพุทธไทยก็จะไปสืบค้นจากหนังสือวินัยมุข เล่ม ๑ นั้น ซึ่งจะได้ข้อมูลเพียง ๕ 
จ าพวกเท่านั้น แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะผู้รู้อีกหลายคนก็สามารถไปสืบค้นเรือ่งนี้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ทั้ง
จากพรไตรปิฎกและอรรถกถา จึงได้พบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องห้ามบวช เรื่องต่อมา 
คือ เรื่องญัตติสมบัติและอนุสาวนาสมบัติ  ทั้งสองเรื่องนี้ตามข้อมูลที่ปรากฏในคัมภีร์ระดับอรรถกถามี
ส่วนคล้ายกันหรือเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน โดยหลักการแล้วสามารถยุบรวมเป็นเรื่องเดียวกันได้ ฉะนั้น ใน
สังคมไทย จึงปรากฏว่า ผู้รู้ด้านพระพุทธศาสนาได้ยุบรวมทั้งสองเรือ่งนี้เข้าเป็นเรื่องเดียวกันและตั้งช่ือ

                                                   
๓๐ http://www.buddhism4.com/web/index.php/2017-10-22-09-44-27/131-2018-02-15-

08-32-46/197-2018-03-23-06-52-08  สืบค้นเม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
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๔๖๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ให้ใหม่ว่า “กรรมวาจาสมบัติ” ส าหรับเรื่องสีมาสมบัตินั้น หนังสือวินัยมุขเล่ม ๑ อธิบายต่างไปจาก
คัมภีร์ไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นอย่างมาก เพราะจากคัมภีร์ทั้งสองนั้นอธิบายเรื่องสีมามุ่งเน้นไปที่ตัว
สีมา คือ ทั้งขนาดที่ต้องถูกต้องและสถานที่ที่ใช้ก าหนดเป็นสีมา แต่หนังสือวินัยมุข อธิบายเรื่องสีมา
สมบัติว่าเป็นเรื่องของภิกษุที่อยู่ในสีมาต้องน าฉันทะของผู้ไม่ได้เข้าร่วมสังฆกรรมมาด้วย มิฉะนั้นจะท า
ให้สังฆกรรมเสียเป็นสีมาวิบัติ ซึ่งเป็นการอธิบายที่จากคัมภีร์มาก เพราะเรื่องภิกษุที่ต้องน าฉันทะมา
นั้นตามคัมภีร์ปรากฏอยู่ในเรื่องปริสวิบัติ  และเรื่องที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง คือ เรื่องบุรพกิจ ที่
หนังสือวินัยมุข เล่ม ๑ อธิบายไว้และท าให้นักศึกษารุ่นหลังเข้าใจไปว่า บุรพกิจนี้เป็น ๑ ในสมบัติ ๕ 
อย่าง ซึ่งเรื่องบุรพกิจนี้ไม่มีอยู่ในคัมภีร์ที่อธิบายเรื่องสมบัติ ๕ แต่ประการใด ฉะนั้น นักศึกษารุ่นหลัง
และรวมถึงชาวพุทธที่สนใจเรื่องการบวชจ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้องว่า สมบัติ ๕ อย่างของ
การบวชเป็นพระภิกษุนั้น มีอะไรบ้างและแต่ละอย่างมีลักษณะเป็นอย่างไร ประการที่ส าคัญ คือ
ผู้สนใจเรื่องต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาควรที่จะสืบค้นจากต้นทางคือคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถ
กถาให้มาก ก่อนที่จะเช่ือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
 

๕. สรุป 
 เรื่องสมบัติ ๕ อย่างของการบวชเป็นพระภิกษุนี้ ผู้เขียนได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ 
เรื่องการอธิบายเนื้อหาและการนับจ านวนที่ต่างกันออกไปจากคัมภีร์ของนักวิชาการไทย แม้โดยสาระ
หลักจะคงความหมายไว้ได้ใกล้เคียงตามคัมภีร์ก็ตาม เรื่องนี้เป็นที่ควรจะต้องท าความเข้าใจให้กระจ่าง 
เพราะเรื่องการบวชเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งที่ยังมีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องในทุกวันนี้  สังฆกรรมนี้
มีข้อก าหนดไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์ว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง ทั้งในเรื่องการคัดเลือกคนเข้ามาบวช 
ต้องหลีกเลี่ยงคนที่ต้องห้ามบวช สถานที่ในการประกอบพิธีจะต้องได้ขนาดและถูกต้องตามพระวินัย 
รวมถึงเรื่องการสวดจะต้องมีการตั้งญัตติ ต้องระบุช่ือผู้จะบวช ต้องระบุช่ืออุปัชฌาย์และขอเผดียงสงฆ์
ให้รับทราบ รวมถึงจะต้องออกเสียงอักขระต่างๆ ให้ถูกต้อง ดังนั้น หากองค์ความรู้เรื่องสมบัติ ๕ 
อย่างของบวชคลาดเคลื่อนไป อาจจะท าให้พิธีกรรมนั้นคลาดเคลื่อนตามไปด้วยก็เป็นได้  
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การบริหารองคก์ารพระพุทธศาสนาไทยตามแนวพทุธกาล 
Management of Thai Buddhism Organizations in the Buddhist era 

พระปลัดปรีชา นนฺทโก, ดร. 
ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง 

บทคัดย่อ 
การบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก แต่เมื่อ

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
รูปแบบการปกครองของราชอาณาจักร เมื่อมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์กลับมีรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การบริหารจัดจึงยังใช้หลักการอธิกรณ์ทั้ง ๔ ด้วย
รูปแบบ อธิกรณสมถะทั้ง ๗ ท าให้เกิดปัญหาที่หลากหลาย เช่น ความล่าช้า ความไม่เป็นธรรม ความ
ไม่ชัดเจนตามพระธรรมวินัยและส่งผลต่อระดับศรัทธาของประชาชน ข้อดีของการบริหารจัดการ
องค์การพระพุทธศาสนาในปัจจุบันคือ ความเป็นเอกภาพและมีความใกล้ชิดกับรัฐ ข้อเสียได้แก่ การ
ประทุษร้ายต่อพระธรรมวินัยและความเสื่อมศรัทธาของประชาชน ทั้งนี้เพราะปัจจัยแวดล้อม ๓ 
ประการคือ ๑) พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๒) โครงสร้างของมหาเถรสมาคม 
และ ๓) ระบบสมณศักดิ์ 
ค าส าคัญ: การบริหาร, องค์การ, พระพุทธศาสนา 

ABSTACT 
  The management systems of Buddhist organizations during the Buddha’s time 
followed the dharmavinaya, as clearly laid out by the Buddha. When Buddhism 
entered Thailand, the systems had to adapt to fit the governance and culture of the 
country. However, the Sangha Act 1962 (amended in 1992) maintains Buddhist 
organizational management systems that resemble those of an absolute monarchy 
even though the Thailand’s  olitical system has become a constitutional democracy  
This absolute system in the Buddhist sphere has caused many issues such as delays, 
injustice, and ambiguity and ultimately has shaken the faith of Thai citizens. The pros 
of the system are it encourages unity and close connection to the state and to key 
leaders. However, the cons include distorting the dharma vinaya and deteriorating 
the faith of local citizens due to three main factors: 1) The Sangha Act 1962, 2) 

                                                   
 อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่ จ.ระยอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  

ลงกรณราชวิทยาลัย. 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา.  



๔๖๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

structure of the Sangha Supreme Council of Thailand, and 3) seniority system of 
monks. 
Keywords: Management, Buddhism, Organizations. 
 

๑. บทน า 
พระพุทธศาสนาถูกสืบต่อและด ารงอยู่มากว่า ๒๖๐๐ ปี นอกจากหลักธรรมค าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมต่อมวลมนุษยชาติแล้ว การบริหารจัดการให้หลักพุทธธรรมได้เข้าถึงระดับ
บุคคลทุกหมู่เหล่านับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการน าหลักพระธรรมวินัยในสมัย
พุทธกาลมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทย ถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไปตราบนานเท่านานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด โดยการบริหาร มีค านิยาม
ไว้ว่า ๑) ออกก าลังเช่น การบริหารร่างกาย ๒) ปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถ่ิน, ด าเนินการ, จัดการ 
เช่น บริหารธุรกิจ ๓) กล่าวแก้ เช่น ราชบริหาร ๔) ค าแถลงไข เช่น พระพุทธบริหาร ก่อนที่จะ
กล่าวถึงหัวข้อการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยนั้น๑ ในพระไตรปิฎกมีความหมาย
ของค าว่า “บริหาร” ในหลายแบบแต่สามารถสรุปได้ว่ามีการบริหารสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การบริหารรูปธรรม 
ในพระไตรปิฎกใช้ค าว่าบริหารในหลายบริบท เช่นกรณีของพระสุทินกลันทบุตรนั้น เมื่อฉัน

ภัตตาหาร เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะบริหารร่างกายด้วยกิจมีการอบและอาบน้ า เป็นต้น เพื่อให้เกิดก าลัง
กายแล้ว๒ รวมถึงการบริหารตนให้สะอาดจากกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต๓ ซึ่งเป็นการบริหาร
ขันธ์ ๕ นั่นเอง ได้มีการขยายความในอรรถกถาว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ท่านกล่าวว่าเป็นภาระ เพราะ
อะไร ก็ตอบว่า เป็นภาระที่จะต้องบริหาร จริงอยู่ อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่าน้ัน จะต้องบริหารด้วยการยืน 
เดิน นั่ง นอน อาบน้ า แต่งตัว เค้ียว กิน เป็นต้น จึงช่ือว่าเป็นภาระที่ควรกระท า เพราะฉะนั้น จึง
เรียกว่า ภาระเพราะว่าเป็นภาระจะต้องบริหาร๔ นอกจากจะใช้ค าว่าบริหารกับสิ่งที่มีชีวิตแล้ว ยังมีใช้
ค าว่าการบริหารกับวัตถุที่ไม่มีชีวิต เช่น การบริหารข้าว ดังข้อความว่า ข้าวสาลีนั้น ตั้งแต่หว่านไปมี
การบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ แปลงนาต้องมีกระท า (การดูแล) บริกรรมเป็นอย่างดีแล้วเอาพืชวางในที่
นั้น รดด้วยน้ าหอม ในเวลาหว่าน ผูกล าแพนมีผ้าอยู่เบื้องบนท่าดุจเพดาน เวลาแก่ก็เกี่ยวรวง
ข้าวเปลือกท าเป็นก าๆ ผูกเชือกห้อยตากให้แห้ง ลาดจุณของหอมให้เต็มฉาง เก็บไว้แล้วเปิด ทุกสามปี 
ข้าวสาลีแดงกลิ่นหอมที่เก็บไว้ถึงสามปีนี้ เป็นข้าวสารบริสุทธ์ิ ไม่มีเมล็ดด า จะปรุงเป็นของเค้ียวต่างๆ 
ก็ได้ หรือเป็นข้าวสวยก็ได้๕  

                                                   
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐๙. 
๒ วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๖๙๙. 
๓ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๓๓/๒๘๘. 
๔ ส .ข.อ. (ไทย) ๒๗/๕๙. 
๕ ม.ม.อ. (ไทย) ๒๑/๑๘-๑๙. 
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การใช้ค าว่าบริหารกับวัตถุอื่นๆ เช่น ผ้าจีวร ปรากฏใน อุทโทสิตสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าตรัส
การบริหารไว้ส าหรับภิกษุผู้อธิษฐานไตรจีวรแล้วบริหารอยู่ ค าว่าการบริหารยังใช้กับการจัดการใน
ระดับรัฐได้ ดังเช่น นครของเราสมบูรณ์ด้วยสมบัติน้ีและนี้ ผู้ที่ปรารถนาจะอยู่ในที่นั้นจงไปตามสบาย
เถิด และจักได้รับ บริหารอย่างนี้และอย่างนี้ พึงสั่งว่าพวกท่านจงให้บ่าวร้องสรรเสริญคุณแห่งนครและ
การได้รับการบริหารลาภอย่างนี้และอย่างนี้ เขาพึง ท าอย่างนั้น ล าดับนั้นคนทั้งหลายได้ยินคุณค่าของ
นครและการได้รับการ บริหารจากทุกทิศก็มารวมกันท านครให้เต็ม สมัยต่อมา นครนั้นอุ่นหนาฝาค่ัง
แพร่หลาย๖ เมื่อเห็นบริบทของการใช้ค าว่าบริหารทีเ่กี่ยวกับวัตถุ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วจะเห็นว่า
ไม่ต่างจากค าจ ากัดความในพจนานุกรมในความหมายของการด าเนินการ หรือการจัดการ  

๑.๒ การบริหารนามธรรม 
การบริหารนามธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส ไว้มีมากมาย เช่น การบริหารปัญญา ซึ่งมีค าอธิบาย

ว่า ปัญญาอันเป็นเหตุที่บุคคลพึงบริหารให้ส าเร็จกิจทั้งปวง โดยนัยว่า นี้เป็นกาลสมควรเพื่อศึกษาเล่า
เรียน (อุเทศ) นี้เป็นเวลาที่สมควรเพื่อสอบถาม (ปริปุจฉา) เป็นต้น ช่ือว่าปาริหาริยปัญญา๗ ก็คือการ
บริหารจิต ดังพระพุทธพจน์ที่ได้ตรัสกับผู้ได้ฌาน ๔ จ าพวกไว้ว่า ๔ คือ ผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้
ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการบริหารจติไปในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการบริหารจิต
ไปในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑ บางคนไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและไม่ฉลาด
ในการบริหารจิตไปในสมาธิ ๑ บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการบริหารจิตไปใน
สมาธิ ๑ ใน ๔ จ าพวกนั้นผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในการบริหารจิตไปใน
สมาธินับว่าเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุด เป็นประธานสูงสุดและดีกว่าผู้ได้ฌาน ๔ จ าพวกนั้น๘ 

สรุปได้ว่าการบริหารเกิดข้ึนต้ังแต่สมัยพุทธกาลโดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างและผู้น า
ผ่านการทรงสอน ถ่ายทอด การแสดงให้เห็น ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อให้สมณและเหล่า
สาวกได้เกิดการเรียนรู้ตนเองในด้านต่างๆ 

๒. การบริหารคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการบริหารภิกษุสงฆ์ โดยการเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเมตไตรย์ว่า 

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเมตไตรย์พระองค์นั้น จักทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพันเหมือนตถาคต
บริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในเวลาน้ี๙ นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วผู้ทีส่ามารถบรหิารคณะสงฆ์ได้ก็มีเพยีง
พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะที่ด ารงต าแหน่งพระอัครสาวกเท่านั้น ดังพระด ารัสที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดีละ โมคคัลลานะ ความจริงเราหรือสารีบุตรและโมคคัลลานะเท่านั้น พึง
ปกครองภิกษุสงฆ์๑๐ และเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้า ก็ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย บริษัทของเราน้ีปรากฏเหมือนว่างเปล่า เมื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะยังไม่ปรินิพพาน  สารี
บุตรและโมคคัลลานะอยู่ในทิศใด ทิศน้ันของเราย่อมไม่ว่างเปล่า ความห่วงใยย่อมไม่มีในทิศนั้นการที่

                                                   
๖ วิ.มหา.อ. (ไทย) ๓/๗๑๘. 
๗ ส .ส.อ. (ไทย) ๒๔/๑๓๐–๑๓๑. 
๘ ส .ข.อ. (ไทย) ๒๗/๖๐๔.  
๙ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑๕/๑๒๐. 
๑๐ ม.ม.อ. (ไทย) ๒๐/๓๘๑. 



๔๖๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

พระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนกันมา ย่อมให้ร่วมมือกันด้วยดี งานก็ส าเร็จราบรื่น 
เพราะก าลังกับปัญญาเดินเคียงคู่กัน กล่าวคือพระโมคคัลลานะเป็นผู้เช่ียวชาญด้านฤทธ์ิหรือก า ลัง 
ในขณะที่พระสารีบุตรเป็นเลิศด้านปัญญา๑๑ 

ในคัมภีร์อรรถกถาได้อธิบายความเป็นผู้บริหารคณะของพระพุทธเจ้าว่า ค าว่า “คณี” ความ
ว่า มีคณะ พระผู้มีพระภาคเจ้าช่ือว่าเป็นคณี เพราะเป็นพระคณาจารย์ เป็นพระศาสดาของคณะ ทรง
บริหารคณะ ทรงตรัสสอนคณะ ทรงพร ่าสอนคณะ ทรงมีความองอาจเสด็จเข้าไปสู่คณะ คณะย่อม
ตั้งใจฟังพระองค์ เงี่ยโสตลงฟัง เข้าไปตั้งจิตเพื่อความรู้ ยังคณะให้ออกจากอกุศล ให้ตั้งอยู่ในกุศล เป็น
คณาจารย์ของคณะภิกษุ เป็นคณาจารย์ของคณะภิกษุณี เป็นคณาจารย์ของคณะอุบาสก อุบาสิกา 
เป็นคณาจารย์ของพระราชา หรือของกษัตริย์ เป็นคณาจารย์ของพราหมณ์ เป็นคณาจารย์ของแพศย์ 
เป็นคณาจารย์ของศูทร เป็นคณาจารย์ของเทวดา เป็นคณาจารย์ของพรหม พระศาสดาเป็นผู้มีหมู่ มี
คณะเป็นพระคณาจารย์๑๒ เมื่อสมเด็จพระศาสดาจารย์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ปรากฏว่า
พระกัสสปะเป็นประธานในการท าปฐมสังคยานา ณ เมืองราชคฤห์ ซึ่งเข้าใจได้ว่า พระกัสสปะได้รับ
สมมติเป็นสังฆปรนิายกองค์แรก ตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมา เมื่อสิ้นพระกัสสปแล้ว
ก็คงจะมีพระมหาเถรองค์อื่นๆ ได้รับสมมติเป็นสังฆปรินายกต่อๆ กันมา๑๓ 

ในสมัยพุทธกาล การบริหารพระศาสนาของพระพุทธเจ้า ทรงใช้สิกขาบทเป็นเครื่องมือใน
การบริหารคณะสงฆ์ และทรงบริหารด้วยพระองค์เอง ภายในคณะสงฆ์ที่จัดแบบเรียบง่าย เ มื่อ
พระสงฆ์มีจ านวนมากข้ึน สังฆมณฑลแพร่หลายไปในวงกว้าง ก็มีการก าหนดหน้าที่โดยใช้วิธีการที่ผู้มี
อาวุโสกว่าและบวชมานานกว่าเป็นผู้ดูแลผู้เข้ามาใหม่และผู้อ่อนอาวุโสกว่า พระวินัยก า หนดทั้ง
คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปชัฌาย์ที่ต้องดูแลความประพฤติและสั่งสอนสัทธิวิหาริก(ศิษย์ของตน) และ
หน้าที่ของสัทธิวิหาริกที่ต้องดูแลความประพฤติอุปัชฌาย์และรับฟังค าสั่งสอน  

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ที่อาจารย์และอันเตวาสิก(ศิษย์) พึงมีต่อกัน 
พระวินัย ก าหนดแม้กระทั่งจ านวนสัทธิวิหาริกและจ านวนสามเณรต่อภิกษุหนึ่งรูป แต่ก็มีข้อความเปิด
ไว้ให้ว่าจะมีมากกว่าน้ันก็ได้ ถ้าดูแลได้ทั่วถึงเพราะข้อบัญญัติมีไว้เพื่อระวังมใิห้พระภิกษุ หนึ่งรูปมีศิษย์
มากเกินไปจนดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งจะท าให้คุณภาพคนต่ าลง พลอยท าให้คุณภาพงานต่ าลงไปด้วย เมื่อ
พระพุทธเจ้า จะทรงส่งพระสงฆ์ออกเผยแผ่พระธรรมในระยะแรก พระองค์ทรงก าหนดวิธีการที่รับ
บุคคลเข้ามาเป็นภิกษุไว้ และมอบหมายให้พระอริยสาวกทุกองค์ต่างเป็นอุปชัฌาย์ให้กุลบุตรผู้ประสงค์
จะบวชได้ด้วยการบวชแบบนี้ว่า ติสรณคมนูปสัมปทา เมื่อคณะสงฆ์ขยายตัวมากข้ึน การท า งานก็
ซับซ้อนมากข้ึน จึงจ าเป็นจะต้องใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ถึงแม้จะไม่ยกเลิกการวินิจฉัยของ
รายบุคคล แต่เมื่อมีกฎ กติกาใหม่ๆ เกิดข้ึน การใช้วิธีการแบบเดิมก็เหมือนยกเลิกไปโดยปริยาย เมื่อ
การเผยแผ่พระธรรมกว้างขวางออกไป พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวิธีการให้อุปสมบทข้ึนใหม่โดยให้
สงฆ์คือภิกษุ ๕ รูปข้ึนไป ร่วมกันท าพิธีบวช ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการมอบอ านาจของผู้บริหารสูงสุดให้กับ

                                                   
๑๑ ส .ม.อ. (ไทย) ๓๐/๔๔๓. 
๑๒ ขุ.ม.อ. (ไทย) ๖๖/๕๓๓-๕๓๔. 
๑๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ , ต านานคณะสงฆ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๔), หน้า ๑ – ๒. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๖๗ 

 

 

คณะกรรมการ การบวชแบบนี้เรียกว่า ญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา และเริ่มมีการบัญญัติสิกขาบทที่เป็น
ระบบระเบียบมากข้ึนเรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ที่มีจ านวนและกิจที่
ต้องท าและไม่ท าต่างๆ มากยิ่งข้ึน๑๔ 

๓. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ 
พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเป็นกฎระเบียบในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการบัญญัติ พระวินัย ๑๐ ประการ โดย เหตุผลที่พระพุทธเจ้า ทรงปรารภ ในการ
บัญญัติสิกขาบทแก่พระสงฆ์สาวก๑๕ ดังต่อไปนี้ 

๑) เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือ เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์ ซึ่งได้ทรงช้ีแจงให้
มองเห็นคุณโทษแห่งความประพฤตินั้นๆ ชัดเจนแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึนไว้โดยความเห็น
ร่วมกัน  

๒) เพื่อความส าราญแห่งสงฆ์หมายถึงเพื่อประโยชน์แก่ความอยู่เป็นสุขด้วยความเป็นอยู่
ร่วมกัน  

๓) เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก คือ เพื่อก าราบคนผู้ด้าน ประพฤติทราม ๔) เพื่อความอยู่ส าราญ
แห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม คือผู้มีศีลเป็นที่รัก เมื่อรู้สิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า สิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษ 
ขีดค่ันเขตแดนแล้ว ย่อมไม่ล าบาก ไม่ร าคาญ  

๕) เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน คือ เพื่อระงับปิดทางความ  ัเสื่อมเสีย 
ความทุกข์ ความเดือดร้อน ที่จะมีในปัจจุบัน 

๖) เพื่อบ าบัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต คือ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความเสื่อมเสีย
ความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะมีมาในภายหน้าหรือภพหน้า  

๗) เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส คือเมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ คนทั้งหลายที่ยังไม่
เลื่อมใสได้ทราบสิกขาบทบัญญัติหรือได้เห็นภิกษุทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติย่อม
เลื่อมใสว่า สมณศากยบุตรเหล่าน้ีย่อมอยู่เหินห่างเว้นจากธรรมที่ตั้งความก าหนัด ความขัดเคืองและ
ความลุ่มหลงของมหาชนในโลกเหล่าน้ัน  

๘)เพื่อความเลื่อมใสยิ่งข้ึนไปของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว คือ คนทั้งหลายแม้เลื่อมใสในพระ
ศาสนาแล้วเมื่อได้ทราบสิกขาบทบัญญัติหรือได้เห็นภิกษุทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้
ย่อมเลื่อมใสยิ่งๆ ข้ึนไปว่าพระสงฆ์คอยเฝ้ารักษาวินัยสังวรซึ่งมีอาหารครั้งเดียวตลอดชีวิต เป็นความ
ประพฤติประเสริฐเป็นผู้มีปกติท ากรรมที่ท าได้ยาก  

๙) เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม คือ เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ ภิกษุทั้งหลายย่อมเรียนสิกขาบท
และวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้นและพุทธวจนะอื่นเพื่อส่องความแห่งสิกขาบทและวิภังค์นั้นและเมื่อปฏิบัติ

                                                   
๑๔ นวพร เรืองสกุล, “หลักการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า ” (โครงการวิจัยพุทธ

ศาสน์). 
๑๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรง 

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๘๗ – ๒๘๘. 
 



๔๖๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สิกขาตามที่ทรงบัญญัติไว้ย่อมบรรลุโลกุตรธรรมที่ตนจะพึงบ า เพ็ญข้อปฏิบัติแล้วบรรลุได้ด้วยการ
ปฏิบัติ สัทธรรมจึงตั้งอยู่ ยั่งยืน ด้วยสิกขาบทบัญญัติ  

๑๐) เพื่ออนุเคราะห์วินัย คือ ท าให้มีบทบัญญัติส าหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์จัดระเบียบของหมู่
สนับสนุนความมีวินัยให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น 

ซึ่งจากวัตถุประสงค์ทั้ง ๑๐ ประการนั้น พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) ,๑๖ วิเคราะห์ว่า 
วัตถุประสงค์ข้อ ๑–๒ ว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม วัตถุประสงค์ข้อ ๓–๔ ว่าด้วยประโยชน์
แก่บุคคล วัตถุประสงค์ข้อ ๕–๖ ว่าด้วยประโยชน์แก่ความบริสุทธ์ิหรือแก่ชีวิต ทั้งทางกายและทางใจ 
วัตถุประสงค์ข้อ ๗–๘ ว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน วัตถุประสงค์ข้อ ๙–๑๐ ว่าด้วยประโยชน์แก่พระ
ศาสนา การตักเตือนกันเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งสอนอบรม ซึ่งพระธรรมวินัยจะก าหนดหน้าที่ต่อกัน 
หากไม่ปฏิบัติตามก็มีทางออกให้ด้วย คือ ถ้าฝ่ายสัทธิวิหาริกไม่เช่ือฟังค าตักเตือนของผู้ปกครองหรื
อุปัชฌาย์ย่อมถือว่าผิด ในทางกลับกัน ถ้าสัทธิวิหาริกประพฤติไม่ถูกต้องแล้วครูผู้สอนไม่ตักเตือน ไม่ติ
เตียน ครูก็เป็นฝายผิด แต่ถ้าสัทธิวิหาริกไม่ผิดแต่ครูไปติเตียนครูก็ผิด ถ้าสัทธิวิหาริกหัวแข็งมาก ครูผู้
ฝึกก็มีสิทธิที่จะไม่พูด ไม่สอน ไม่สมาคมด้วยจนกว่าจะส านึกได้แล้ว ขอโทษ แต่ถ้าสัทธิวิหาริกขอโทษ
แล้ว ครูไม่ยกโทษให้ ครูก็เป็นฝ่ายผิด นี่เป็นหลักของความเป็นธรรมส าหรับทั้งสองฝ่าย บนหลักการ
ของการรู้จักเมตตาและให้อภัยเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ต่อไป กฎเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ถ้า
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ สังคมนั้นๆ จะเป็นสังคมที่น่าอยู่เพราะข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น มีความเคารพย าเกรง ประพฤติกลมเกลียวกันเพื่อถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ เป็นสังคมของคนดี มีมารยาท เอื้ออาทรต่อกันและกัน เป็นสังคมที่อยู่กันด้วยเหตุผลและ
ยุติธรรม คือต่างฝายต่างมีสิทธิและมีหน้าที่ต่อกันและมี บทลงโทษและวิธีป้องกันการกระท ามิชอบใน
ท านองเลือกปฏิบัติเอาไว้ด้วย หลักการของพระธรรมวินัยจึงเป็นเรื่องส าคัญ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของ
พวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้ว
แก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ๑๗ พุทธพจน์
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงใหพ้ระธรรมวินัยเป็นเครื่องตัดสิน ทรงใช้พระธรรมวินัยแทน
พระองค์ แม้แต่พระพุทธองค์ เมื่อยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ก็ทรงมคีวามเคารพพระธรรมวินัยเช่นเดียวกัน 
ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า พระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ที่ล่วงไปแล้วก็ดี พระพุทธเจ้าเหล่าใดที่ 
ยังไม่มาถึงก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใดผู้ยังความโศกของชนเป็นอันมากให้เสื่อมหายใน
ปัจจุบันน้ีก็ดี พระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นเป็นผู้ทรงเคารพพระสัทธรรมแล้ว ทรงเคารพพระสัทธรรมอยู่
และจักทรงเคารพพระสัทธรรม นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ผู้รักตน หวัง
เป็นใหญ่ควรระลึกถึงค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พึงเคารพพระสัทธรรม พระพุทธพจน์ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพหลักธรรม หรือหลักการมากกว่าบุคคล ดังนั้นพุทธบริษัท
ทั้ง ๔ จึงต้องเคารพในหลักการดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าตรัสหลักการเรื่องความ
เคารพไว้ว่าเป็นเหตุให้พระศาสนาตั้งมั่น ดังต่อไปนี้ 

                                                   
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๗–๒๘๘. 
๑๗ องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๓๕/๕๓. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๖๙ 

 

 

ดูก่อน! กิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในศาสดา เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในธรรม 
เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในสงฆ์ เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในสิกขาเปน็ผู้
ไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงกันและกัน ดูก่อนกิมพิละ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรม
ด ารงอยู่ได้ไม่นาน หลังจากตถาคตปรินิพพานแล้ว๑๘ 

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน ทรงมีรับสั่งกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่า ดูก่อนอานนท์ ถ้า
สงฆ์ปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างจงถอนเถิด๑๙ แต่ในขณะเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงมี
พระพุทธด ารัสก่อนที่จะปรนิิพพานกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุ! ภิกษุทั้งหลาย ยังจักไม่บัญญัติสิ่ง
ที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้ว ยังจักสมาทานประพฤติอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลายตามที่ตถาคตได้บัญญัติไว้แล้ว ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญ
อย่างเดียว หาความเสื่อมมิได้”๒๐  ซึ่งส่งผลให้พระมหากัสสปเถระ น ามาเป็นหลักในการสงัคายนาพระ
ธรรมวินัยครั้งที่ ๑ โดยที่ไม่มีการลดหย่อนสิกขาบทในพระธรรมวินัยแม้แต่ข้อเดียว ด้วยเหตุผลที่ท่าน
ประการในคราวปฐมสังคายนาว่า  

“ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สิกขาบทของพวกเราที่ปรากฏแก่คฤหัสถ์มีอยู่ แม้พวก
คฤหัสถ์ก็รู้ว่า สิ่งนี้ควรแก่พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไม่ควร ถ้าพวกเราจักถอนสิกขาบท
เล็กน้อยเสีย จักมีผู้กล่าวว่า พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเป็นกาลช่ัวคราว พระ
ศาสดาของพระสมณะเหล่าน้ียังด ารงอยู่ตราบใดสาวกเหล่านี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้น 
เพราะเหตุที่พระศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ปรินิพพานแล้ว พระสมณะเหล่านี้จึงไม่ศึกษาใน
สิกขาบททั้งหลายในบัดนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติ ไม่
พึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติ
แล้วนี้เป็นญัตติ”๒๑ ซึ่งในการรักษาหลักการของพระธรรมวินัยให้สมบูรณ์นั้น คือการไม่เพิ่มเติมหรอืลด
หลักพระธรรมวินัยให้เปลี่ยนแปลงไปย่อมจะท าให้การปฏิบัติซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากหลักการในพระ
ธรรมวินัยนั้นมีความผิดเพี้ยนน้อย ลงไปด้วยซึ่งย่อมน ามาซึ่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วย 

๔. การบริหารจัดการคณะสงฆ์ 
พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นความจริงของสิ่งทัง้หลาย เป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ 

ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา ธรรมชาติและธรรมดาคือธรรม
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรม คือความจริงนั้นแล้วก็ทรงน ามาประกาศเผยแพร่ สั่งสอนช้ีแจงให้เข้าใจ
ง่าย หน้าที่ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับธรรม คือทรงค้นพบและน ามาสั่งสอนความจริงที่มีอยู่แล้วใน
ธรรมชาติ การที่จะให้ความจริงของธรรมชาติมีผลในทางปฏิบัติ และเป็นประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ใน
สังคมก็ต้องน าหลักความจริงนั้นมาจัดต้ัง วางเป็นระบบระเบียบ โดยน าหลักความจริงซึ่งเป็นเรื่องของ
กฎแห่งเหตุปัจจัย หรือความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันนั้น มาวางรูปเป็นกฎในหมู่มนุษย์ จากกฎใน
                                                   

๑๘ องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๓๕/๕๓. 
๑๙ ที.ม.อ. (ไทย) ๑๓/๓๒๑. 
๒๐ ที.ม.อ. (ไทย) ๑๓/๓๒๐. 
๒๑ ที.ม.อ. (ไทย) ๑๓/๒๔๐. 



๔๗๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ธรรมชาติก็มาเป็นกฎในหมู่มนุษย์ การจัดต้ังวางระบบระเบียบในหมู่มนุษย์นี้แหละเรียกว่า วินัย กฎ
ของธรรมชาติเรียกว่า “ธรรม” กฎของมนุษย์เรียกว่า “วินัย”๒๒ สมัยปฐมโพธิกาล เมื่อพระสาวกยังมี
จ านวนไม่มาก พระพุทธเจ้าทรงบริหารจัดการพระศาสนาด้วยพระองค์เอง คือ ทรงแสดงธรรมและ
บัญญัติพระวินัยดุจฝ่ายนิติบัญญัติ ทรงปกครองภิกษุสงฆ์ดุจฝายบริหารและทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ต่างๆ 
ด้วยพระองค์เองดุจฝ่ายตุลาการ ด้วยหลักธรรมาธิปไตย  แต่เมื่อเรื่องราว ของคณะสงฆ์นั้นมีมากข้ึน 
อธิกรณ์หรือคดีสงฆ์ได้เกิดข้ึนมากมาย พระพุทธเจ้าจึงทรงให้พระภิกษุสงฆ์ปกครองกันเองด้วย การ
ตักเตือนซึ่งอาจไม่เพียงพอและไม่ทันการ พระพุทธเจ้าจึงทรงบริหารจัดการด้วยวิธี จ าแนกอธิกรณ์ 

๕. คุณค่าของการบริหารจัดการตามพระธรรมวินัย 
กระบวนการการจัดการอธิกรณ์ด้วยอธิกรณสมถะตามพระธรรมวินัย ควรจะพิจารณา

หลักธรรมที่เกีย่วกับคุณค่าของการบรหิารในพระพทุธศาสนา เพื่อจะได้เป็นแนวทางการบริหารจดัการ
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเหมาะสม  ในคัมภีร์ชาดก๒๓ กล่าวถึงคุณธรรมของผู้บริหาร ความว่า คนพาล
แต่ส าคัญตนว่าเป็นบัณฑิต บริหารหมู่คณะลุอ านาจตามความคิดของตน คงนอนตายเหมือนกระบี่ตัวนี้ 
ฉะนั้น คนโง่แต่มีก าลังบริหารหมู่คณะก็ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์แก่เหล่าญาติ เหมือนนกต่อไม่เป็น
ประโยชน์แก่นกทั้งหลาย ฉะนั้น ส่วนคนฉลาดมีก าลังบริหารหมู่คณะดี เป็นประโยชน์แก่เหล่าญาติ 
เหมือนท้าว วาสวะเป็นประโยชน์แก่ทวยเทพชาวไตรทศ ฉะนั้น อนึ่ง ผู้ใดเห็นศีล ปัญญาและสุตะมีใน
ตน ผู้นั้น ย่อมประพฤติประโยชน์แก่คนทั้ง ๒ ฝ่าย คือทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เพราะฉะนั้น ธีรชนควร
ช่ังใจดูตัวเองเหมือนช่ังใจดูศีล ปัญญาและสุตะ ฉะนั้น แล้วจึงบริหารหมู่คณะบ้าง อยู่คนเดียวเว้นการ
บริหารบ้าง 

จะเห็นว่าการบริหารที่ดี ควรประกอบไปด้วยก าลังกายและก าลังใจ โดยก าลังใจ ได้แก่ ศีล 
ปัญญา และสุตะ โดยการบริหารนั้น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นด้วยหากจะจ ากัดความ
เฉพาะการบริหารคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงบริหารสงฆ์ด้วยวิธีการที่ว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระ
อรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพรอ้มด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นสารถีฝกึ
บุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว 
และทรงเป็นผู้จ าแนกพระธรรม จักทรงท าโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย
พระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้ง สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ให้
รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ 
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์สิ้นเชิง ทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย๒๔ 

สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงบริหารคณะสงฆ์ด้วยการแสดงธรรมเรื่องศีล 
สมาธิ ปัญญา อันเป็นผลจากการตรัสรู้ ที่กล่าวว่าทรงบริหารด้วยการแสดงธรรมเรือ่งศีล สมาธิ ปัญญา 
นั้นก็เพราะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวว่า  ความงามในเบื้องต้นแห่งพระศาสนา ทรงประกาศด้วยศีล 

                                                   
๒๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วินัย: เร่ืองใหญ่กว่าที่คิด, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด ,

๒๕๓๘), หน้า ๒ – ๔. 
๒๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว. 
๒๔ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑๕/๑๒๐.  
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ความงามในท่ามกลางเป็นอันทรงประกาศด้วยสมาธิ ความงามในที่สุดเป็นอันทรงประกาศด้วย
ปัญญา”๒๕ ดังนั้น การที่พระพุทธเจ้าทรงบริหารคณะสงฆ์ด้วยการแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งาม
ในท่ามกลางและงามในที่สุด ย่อมหมายถึง การแสดงธรรมเรื่อง ศีล สมาธิ และปัญญานั่นเอง จะเห็น
ว่าการบริหารด้วยศีล สมาธิ ปัญญา จะสอดคล้องกับพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสก่อนทรงปรินิพพาน
ว่า ภิกษุสงฆ์ยังหวังอะไรในเราตถาคตเลา่ ดูก่อนอานนท์ ธรรมที่ตถาคตแสดงแล้ว ได้ท ามิให้มีในมิให้มี
นอก ดูก่อนอานนท์ ตถาคตมิได้มีก ามือปิดบังซ่อนเร้น ในธรรมทั้งหลาย ดูก่อนอานนท์ ผู้ใดมีความ
ด าริว่าจะบริหารภิกษุสงฆ์ดังนี้ก็ดี หรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกย่องฉันดังนี้ก็ดี  

“ดูก่อนอานนท์แน่นอน เขาผู้นั้นพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยค าบางประการ ดูก่อน
อานนท์ ตถาคตมิได้มีความด าริอย่างนี้ว่าเราแลจักบริหารภิกษุสงฆ์ หรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกย่องเราดังนี้ 
ตถาคตน้ันยังจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยค าไรๆ คราวเดียว ดูก่อนอานนท์ บัดนี้ เราตถาคตแก่
เฒ่าแล้ว เป็นผู้ใหญ่ผ่านกาลเวลาโดยล าดับแล้ว วัยของตถาคตก าลังจะเข้า ๘๐ ปี ดูก่อนอานนท์ 
เกวียนคร ่าคร่าเดินไปได้ด้วยการแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใด ร่างกายของตถาคตก็ด าเนินไปได้เหมือนด้วย
การแซมด้วยไม้ไผ่ ฉันน้ันน่ัน เพราะเหตุน้ัน อานนท์ เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะอยู่
เถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะ จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย”๒๖ 

จะเห็นได้ว่าการบริหารคระสงฆ์ ก็คือการแสดงธรรมอย่างไม่มีการปิดบังซ่อนเร้น เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมานานถึง ๘๐ พรรษาแล้ว จึงทรงก าหนดให้มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ดังที่
ตรัสว่า จงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นสรณะ ซึ่ง ทรงอธิบายความ หมายความว่า การมีตนเป็นเกาะก็คือ
การมีธรรมะเป็นสรณะนั่นเอง โดยธรรมะที่ตรัสอธิบายได้แก่การเจริญสติปัฏฐานโดยอาศัยความเพียร 
สติ และปัญญา๒๗ จากพุทธพจน์จะเห็นได้ว่าพระพทุธเจา้มิได้ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนพระองค์เพราะ
ไม่ทรงถือพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางส าหรับการสักการบูชาแต่ทรงถือธรรมหรือหลักการเป็นใหญ่
มากกว่าบุคคล นอกจากจะเน้นในเรื่องความส าคัญทั้งตัวคนและหลักการแล้ว พระพุทธศาสนายัง
ค านึงถึงความส าคัญของโลกหรือสังคมซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยจึงพอสรุปได้ว่าธรรมของ
พระพุทธศาสนานั้นสามารถประยุกต์เข้ากับหลักในการบริหารได้เพราะการบริหารต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยสามประการคือ คน หลักการและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้ากันได้
กับหลักการบริหารงานและมีคุณค่าต่อการที่จะน ามาใช้เป็นหลักในการด ารงชีวิตและเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องของการมองเห็นความส าคัญของตัวคนกับหลักการได้เป็นอย่างดี๒๘ 

๖. บทสรุป  
การบริหารในพระพุทธศาสนาด้านคุณค่าต้องเป็นการบริหารที่เน้นอาศัยธรรมะเป็นหลักโดย

หลักธรรมที่เป็นคุณค่าควบคู่กับการที่พระภิกษุและสาวกทั้งหลายได้รักษาพระวินัยซึ่งจะเกิดการ

                                                   
๒๕ พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ) แปล (กรุงเทพ  

มหานคร: บริษัทประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖ – ๗. 
๒๖ ที.ปา.อ. (ไทย) ๑๕/๑๒๐. 
๒๗ ที.ม.อ. (ไทย) ๑๓/๒๗๔. 
๒๘ ทินพันธ์ุ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: หจก.สหายบล็อกและการพิมพ์, 

๒๕๔๔), หน้า ๔๖.๓๑ 



๔๗๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

บริหารก็ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยปัญญาน้ันหมายถึงปัญญาจากสุตะหรือปริยัติและปัญญาที่
เกิดจากการปฏิบัติ โดยการบริหารจัดการด้วยธรรมะนั้นต้องบริหารอย่างเปิดเผยและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน โดยไม่ได้หวังให้มีการยกย่องใดๆ ด้วย การจะใช้หลักการใดๆ มา
ตัดสินเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ในพระธรรมวินัยย่อมต้องใช้หลักพระธรรมวินัยนั่นเองตัดสินจะน าเกณฑ์
อื่นๆ มาใช้มิได้ เรื่องของพระสงฆ์ย่อมต้องให้ผู้ก าเนิดพระสงฆ์ซึ่งก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง 
เป็นผู้ตัดสิน แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้ว พระธรรมวินัยจึงเป็นพระศาสดาแทน พระองค์
หลักพระธรรมวินัย จึงกลายเป็นผู้ให้ก าเนิดพระสงฆ์ถ้าพระภิกษุสงฆ์ไม่ยอมรับหลักพระธรรมวินัยว่า
เป็นเกณฑ์ ที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ ก็หมายถึงการไม่ยอมรับภิกขุภาวะของ
ตนเองที่อาศัยพระธรรมวินัยด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นถือก าเนิดข้ึนมาจากพระ
ธรรมวินัย ข้ันตอนการ เปลี่ยนจากฆราวาส มาเป็นพระ ภิกษุสงฆ์ตั้งแต่การบรรพชาการอุปสมบท 
การประพฤติในสิกขาบท การประพฤติปฏิบัติในวัตรต่างๆ เช่น การปลงอาบัติ การออกจากอาบัติ 
การเข้าอยู่ปริวาสกรรม รวมถึงการท าสังฆกรรมต่างๆ ทุกอย่าง ทุกข้ันตอน จนถึงที่สุดแม้การลาสิกขา 
ล้วนเกิดจากหลักการที่มีการบันทึกไว้ในพระธรรมและวินัยซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้น ดังนั้นการ
บริหารจัดการองค์การพระพุทธสาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องอย่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงต้องน าหลักธรรมและวินัยในสมัยพุทธกาลมา
เป็นแบบแผนในการสร้างแนวทางการอบรมและปฏิบัติแก่บริษัท ๔ อย่างถูกต้องเคร่งครัด เพื่อความ
สมบูรณ์ในการสืบทอดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าและรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 
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ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตามหลักปฎิจจสมุปบาท 
Transformational Leadership According to the Paticcasamupada 

สุเมธ บุญมะยา 
พระมหาบุญสุข สุทฺธิ าโณ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักปฏิจจสมุปบาท มุ่งศึกษา

ว่าสามารถน ามาบูรณาการและประยุกต์รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ยุคใหม่ได้อย่างไร ซึ่งการที่
มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการท างานร่วมกัน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม 
องค์การหรือสังคม คุณลักษณะของผูน้ าเป็นปจัจยัที่ส าคัญอย่างยิ่งที่สามารถส่งผลทั้งทางบวกและทาง
ลบ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ใน ๔ องค์ประกอบคือ การ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงปัจเจก
บุคคล สามารถประยุกต์กับกระบวนการเรียนรู้ตามพฤติแห่งหลักปฏิจจสมุปบาท และสร้างรูปแบบ
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าที่ส่งผลเชิงสร้างสรรค์ต่อบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท าให้บุคคลร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้กลุ่มและองค์การ
บรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ได้อย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ปฏิจจสมุปบาท ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความสร้างสรรค์ 

Abstract 
This Study of Transformational Leadership With human behavior based on 

the Paticcsamupada. Focus on how to integrate and apply the new generation of 
creative leadership. The human interaction is good in all aspects, especially work 
together. Either at the individual, organizational or social level. Leadership is a critical 
factor that can be both positive and negative. To the subordinate or related person. 
Transformational Leadership in four components. Idealized Influence, Inspiration 
Motivation, Intellectual stimulation, and Individual Consideration. It can be applied to 
the learning process according to the Paticcasamupada and create models to 
develop creative leadership skills for others. Relatively relevant. Make people work 
together in their respective roles at their full potential. As a result, groups and 
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organizations achieve their planned goals and objectives. Can complete in a 
constantly changing world. Be sustainable 
Keywords:  Paticcasamupada, Transformational Leadership and Creativity. 

๑. บทน า 
ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในโลกยุคใหมอ่ย่างมากมายตลอดเวลา เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ท าให้

โลกไร้พรมแดนโดยการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ข่าวสารและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท า
ให้บุคคลขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับตัวเอง ครอบครัว หน้าที่การท างานและสงัคม ปัญหาต่างๆ จึงเกิดข้ึนจากตัวปัจเจกบุคคล 
บุคคลขาดวิจารณญาณในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวและ
สังคมโดยร่วม แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้น าจะมีบทบาทเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคคล
ด าเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่ในระดับครอบครัวหรือในการท างานและปฏิสัมพันธ์ทั่วไปของ
บุคคลในสังคม ผู้น าจึงมีบทบาทและมคีวามจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะสรา้งสรรค์ให้เกิดความสงบสุขและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “…มโนปุพฺพงฺคมา 
ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา  เจ ปทุฏเฐน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น  ทุกฺขมนฺเวติ จกฺก  ว วหโต 
ปทนฺติ…”๑ แปลว่าใจหรือจิตเป็นหวัหน้า ที่เปรียบได้กับวัวหรือโคที่ก าลงัลากเกวียนไปตามกระแสแหง่
การปรุงแต่งของจิตน้ัน โดยตัวเกวียนที่ถูกโคก าลังฉุดลากดึงไปเปรียบได้กับกายที่เป็นวัตถุหรือปัจจัย
ภายนอกที่สามารถรับรู้และแสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งตรงกับค าสุภาษิตไทยที่ว่า “จิตเป็นนาย กาย
เป็นบ่าว” 

ภาวะผู้น า นับเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรบัอย่างกว้างขวางในทุกองค์การ โดยทั่วไปมนุษย์มักมี
ความเช่ือและคาดหวังว่าบุคคลที่เป็นผู้น าจะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าให้องค์การมีประสิทธิผล 
ภาวะผู้น าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในองค์การและสังเกตเห็นได้ทั่วไปจากพฤติกรรมการท างานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ภาวะผู้น าไว้หลายแบบ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ การศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้น า(Traits-Approach) การศึกษาพฤติกรรมของผู้น า (Behavioral-Approach) การศึกษาผู้น า
ตามสถานการณ์  (Situational-Approach) และการศึกษาอิท ธิพลอ านาจของผู้น า  (Power-
Influence Approach) แต่มีข้อถกเถียงถึงจุดอ่อนของแต่ละแนวคิดทฤษฎีอยู่มาก โดยเฉพาะ
แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมปจัจบุัน ซึ่งสภาพแวดล้อมหรือบรบิทของสังคมและขององค์การ
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในช่วง  ๑-๒ ทศวรรษที่ผ่านมา จึงได้มีการพัฒนา
แนวทางการศึกษาภาวะผู้น าในแนวทางใหม่ ข้ึนมา โดยเฉพาะ “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง”  
(Transformational Leadership)๒ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๔ ด้านที่เกี่ยวกับการให้คุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ในบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้รับการยอมรับและสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น าให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมในยุคปัจจุบัน 

                                                   
๑ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๒๓  
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๒. หลักธรรมด้านปฏิจจสมุปบาท 
 ปฏิจจสมุปปาทสูตร๓ พระพุทธเจ้าได้แสดงปฏิจจสมุปบาทแก่บรรดาพระภิกษุ ณ พระ 
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถีว่า ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไร คือ เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ 
(ความคร่ าครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) จึงมี 
ความเกิดข้ึนแห่งกองทุกข์ทั้งมวล นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ 
สังขารจึงดับ ฯลฯ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความ
ดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ หมายความว่า เมื่อมนุษย์ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์สูงสุดตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็จะแสดงพฤติกรรมการหยั่งรู้ท าให้เกิดปัญญาหรือวิชชา 

พุทธทาสภิกขุ๔ ให้ความหมายไว้ว่า ปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination) มาจากราก
ศัพท์ของค าว่า “ปฏิจฺจ” แปลว่าอาศัย และ “สมุปฺปาท” แปลว่า เกิดข้ึนพร้อม ปฏิจจสมุปบาทจึง
หมายถึงการเกิดข้ึนพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกันและกัน หรือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึง
เกิดมีขึ้น นอกจากช่ือนี้แล้วยังมีช่ืออื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียง สามารถน ามาใช้เรียกแทนกันได้ เช่น 
ปัจจยาการ (อาการแห่งธรรมที่อาศัยกันเกิดข้ึน) ซึ่งเป็นค าที่นิยมใช้ในคัมภีร์อภิธรรมและอรรถกถา มี
ความหมาย เหมือน กับปฏิจจสมุปบาท, ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น), อวิตถตา (ความไม่คลาดเคลื่อน), 
อนัญญถตา(ความไม่เป็นอย่างอื่น), อิทัปปัจจยตา (ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้) 

โดยสรุปความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทได้ว่า เป็นการเกิดข้ึนพร้อมของธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ในสภาวะธรรมอันเป็นปัจจุบันขณะคือ ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ที่เป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน ของสิ่ง
ทั้งหลายสืบต่อกันมาตามกระบวนการระหว่างเหตุและผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีสิ่งใดเกิดข้ึน ตั้งอยู่ 
และดับไปโดยตัวมันเอง ทุกสรรพสิ่ง จึงต่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ซึ่งบุคคลหรือผู้น าในองค์การจะต้อง
ค านึงถึงและน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอยู่ตลอดเวลา 

๓. แนวคิดด้านจิตวิทยาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามี

อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงข้ึนกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและศักยภาพ
มากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ  จูงใจให้ผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม ซึ่ง
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผูร้่วมงานหรอืผูต้ามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 
๔ ประการ หรือที่เรียกว่า “๔I’s”๕  
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แบส และ อโวลิโอ๖  ได้เสนอภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น าที่เขาเคยเสนอในป ีค.ศ. ๑๙๘๕ โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผู้น า ๓ 
แบบใหญ่ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ภาวะผู้น าการ
แลกเปลี่ยน  (Transactional leadership) ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย(Laissez–faire 
leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า (Non-leadership Behavior) ซึ่งบทความนี้จะมุ่ง
ศึกษาและอธิบายเฉพาะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) โดยมี
องค์ประกอบคือ 

 ๑.๑ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership: 
II หรือ CL) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่
ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้ตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความ
สม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจ
ได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง 
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 

 ๑.๒ การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration Motivation: IM) หมายถึง  การที่ผู้น าจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย
และท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มี
การแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเช่ือมั่นและ
แสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้าม
ผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนต่อเป้าหมายระยะยาว  และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้ เกิดข้ึนผ่านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 

 ๑.๓ การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผู้น ามีการ
กระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทาง
ใหม่ๆมาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 
โดยผู้น ามีการคิดและการแก้ปญัหาอย่างเปน็ระบบ มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ มีการตั้งสมมุติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบ (Reframing) ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์
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สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๗๗ 

 

 

ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่
เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ตาม
ว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถ
เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะ
ได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุ้นทางปัญญา 
เป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจและแก้ ไขปัญหา
ด้วยตนเอง 

 ๑.๔ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล( Individualized Consideration: IC) ผู้น าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้
ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach)และเป็นที่ปรึกษา(Advisor) ของผู้
ตามแต่ละคนเพื่อการพัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อ
ความสัมฤทธ์ิผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงข้ึน 
นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างบรรยากาศของ
การให้การสนับสนุน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ ผู้น า
มีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management by walking 
around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจก
บุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ (As a whole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต 
ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมาย
งานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การสนับสนุนและการ
ช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) คือระดับพฤติกรรมที่ผู้น า
แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้ร่วมงาน โดย
การเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึนเกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์
ของกลุ่ม หรือสังคม 

๔. แนวคิดด้านจิตวิทยา (Psychology) 
 ๔.๑ แนวคิดด้านแรงจูงใจ (Motivation) 

แรงจูงใจเป็นแรงขับภายในบุคคลที่จะชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมุ่งมั่นพยายามและ
แสดงพฤติกรรม หรือกระทาการต่างๆ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่มุ่งหวัง แสดงพฤติกรรม
เพื่อให้บรรลุความต้องการที่มุ่งหวัง สภาวะที่เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นกระบวนการที่สร้างและกระตุ้น 
ผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทั้งที่เป็นพฤติกรรมโดยสัญชาตญาณและ
พฤติกรรมจากการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจนั้นต้องการจะอยู่ในภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง
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(Dynamic) และจะเป็นกระบวนการ(Process)ที่เกดิข้ึนอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างให้สภาวะของร่างกาย
อยู่ในความสมดุล(Homeostasis) 

Baron๗ ได้นิยามว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการภายในตัวบุคคลที่กระตุ้น น าทาง และ
รักษาให้พฤติกรรมนั้นยังคงอยู่ตลอดไป 

Hodgetts๘ ได้ให้ความหมาย แรงจูงใจว่า คือ สิ่งที่ทางจิตวิทยาเรียกว่าแรงขับซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดทิศทางของการกระท าให้มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบุคคลนั้น 

สรุปได้ว่า แรงจูงใจ เป็นความปรารถนาที่จะใหไ้ด้มาซึ่งเป้าประสงค์หรือจุดหมาย ซึ่งจะมีมาก
น้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ความปรารถนานี้มักท าให้บุคคลมีพฤติกรรม เรียนรู้
วิธีการต่าง ๆ ที่จะให้ได้รับการตอบสนอง เช่น หญิงสาวพยายามเรียนรู้วิธีหาทางเอาใจชายหนุ่ม 
เพื่อให้ชายหนุ่มมาสนใจ หรือชายหนุ่มมุ่งขยันท างานหนักเพื่อให้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล ดังนั้นพฤติกรรมมักจะมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจแทบทั้งสิ้น พฤติกรรมแต่
ละอย่างของบุคคล อาจไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจประการเดียวเท่านั้น แต่อาจจะเกิดจากแรงจูงใจหลายๆ 
อย่างร่วมกันก็ได้ด้วย 

๔.๒ แนวคิดความสร้างสรรค์ (Creativity) 
ในสังคมปัจจุบันยังขาดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์อยู่มาก ดังนั้นการคิดเชิง

สร้างสรรค์ความคิดเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีรูปแบบการคิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  องค์ประกอบของความคิดเชิงสร้างสรรค์นั้นจะต้องเป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ 
และมีความเหมาะสม  ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถเกิดข้ึนได้  ๒ รูปแบบคือ เริ่มจากจินตนาการ
แล้วย้อนกลับไปสู่สภาพความเป็นจริง เช่น หากเรามีจินตนาการเราสามารถสร้างสรรค์จินตนาการให้
ประสบความส าเร็จได้  และ เริ่มจากความรู้ แล้วคิดต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่  ความคิดสร้างสรรค์ใน
ลักษณะนี้สามารถต่อยอดน าไปสู่สิ่งใหม่ๆ ได้๙ 
 Carl R. Roger๑๐ นักจิตวิทยาบุคลิกภาพกลุ่มมานุษยนิยมเสนอว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
จะต้องเป็นผู้ที่เผชิญกับประสบการณ์ต่างๆ โดยไม่ถอยหนี ท างานเพื่อความสุข ไม่ได้ท างานเพื่อ
ประโยชน์ และมีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์๑๑ ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์นั้นได้แก่ เป็นสิ่งใหม่ ใช้การได้ และมีความเหมาะสมจากนิยามความหมายข้างต้นสามารถ
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สรุปความหมายของพฤติกรรมเชิงสรา้งสรรค์ คือ การแสดงออกของพฤติกรรมในการคิดริเริ่มแนวใหม่ 
โดยมีการผสมผสานบูรณาการและเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ค้นหาโอกาสที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่มาใช้ในองค์กร การคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในงาน  

กล่าวโดยสรุปความสร้างสรรค์ คือ ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายทิศ
หลายทาง หรือคิดได้หลายค าตอบ และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยมี
สิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิด
ใหม่ผสมผสานกัประสบการณ์ก็ได้ ซึ่งผู้น าที่มีแรงจูงใจเชิงบวกเพื่อบุคคลและองค์การ ประกอบกับการ
พัฒนาความคิดและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ก็จะสามารถสร้างความแตกต่างในภาวะ
ความเป็นผู้น า ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนกลุ่ม องค์การ และสังคมไปสู่เป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 

๕. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิจจสมุปบาท 
 ความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มีความส าคัญและสัมพันธ์กับหลักปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปตามกฏแห่งปัจจยการ มีความอิงอาศัยกัน
แล้วเกิดข้ึนหรือดับไป ในองค์ประกอบของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และ
บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายความเช่ือมโยงได้ดังนี้  

๑) เมื่อเกิดอวิชชา หรือความไม่รู้ข้ึนในองค์การ ผู้น าในฐานะที่เป็นหัวหน้าจะต้องมีการรู้เท่า
ทันและคิดวิเคราะห์เชิงสาเหตุแห่งความไม่รู้นั้นๆบนพื้นฐานแห่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือ ใช้
คุณลักษณะแห่งศรัทธาบารมีในตนเอง เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ตามและสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางปญัญาของผูต้ามในองค์การ แต่ต้องค านึงถึงความเปน็ปัจเจกบุคคลไปพรอ้ม
กันด้วยเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการร่วมจัดการแก้ปัญหาแห่งความไม่รู้นั้น เช่น เมื่อเกิดข้อขัดแย้งใน
ขณะที่ประชุมเพื่อก าหนดนโยบาย มีการสื่อสารที่ผิดพลาดท าให้เกิดการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันใน
กลุ่ม ผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะต้องใช้ทักษะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สร้างความเข้าใจให้เกิด
การยอมรับในเป้าหมายขององค์การร่วมกัน สื่อสารถึงเมื่อกลุ่มสามารถร่วมกันท างานให้บรรลุ
เป้าหมายทุกคนในกลุ่มก็จะได้รับการตอบสนอง ความต้องการได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกัน เป็น
กระบวนการร่วมแรงร่วมใจอย่างสร้างสรรค์ และ ๒) การปรุงแต่งของ สังขาร ของผู้ตามในกลุ่มก็จะ
เป็นไปในรูปแบบที่ส่งเสริม สนับสนุนกันและกัน มีการรับรู้ถึงสภาพปัญหา และร่วมการคิดวิเคราะห์
เพื่อหาเหตุผลและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ลดการใช้อารมรณ์ที่เป็นความต้องการส่วนบุคคล 
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหรือนโยบาลขององค์การเป็นหลัก ส่งผลให้ ๓) เกิดการตระหนักรู้ถึง วิญญาณ 
ที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึก ให้เป็นไปในทางบวกรู้ถึสภาพการณ์ของการสื่อสารในขณะนั้นตามความเป็น
จริง ไม่มีความโน้มเอียงหรืออคติที่เข้าข้างตนเอง มีความเข้าใจและเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับหลักของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการค านึงถึงปจัเจกบุคคล 
สร้างความพึงพอใจ และบรรยากาศการสื่อสารที่ดี ส่งผลให้เกิดกระบวนการรับรู้ที่ถูกต้องร่วมกัน
ระหว่าง ๔) การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมภายนอกคือ นามรูป ประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
และธรรมารมณ์ อย่างเท่าทันในขณะนั้นๆ ผู้น าสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยกระตุ้น
ให้ผู้ตามเกิดการรู้คิดทางปัญญา น ามาซึ่งข้อเสนอแนะหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ดีเพื่อประกอบในแผนงาน
หรือนโยบายของกลุ่ม เพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ ร่วมใจ ส่งผลให้ ๕) สฬายตนะ ที่มี
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การมองเห็น ได้ยินเสียง รับรู้กลิ่น การลิ้มรส การสัมผัสทางกาย การรู้คิด ของบุคคลในฐานะผู้น าเกิด
ความรู้สึกแห่งความเป็นกัลยาณมิตร  สามารถแสดงพฤติกรรมภายนอกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ทางบวกให้กับผู้ตามมีความเข้าอกเข้าใจในกลุ่ม เช่น การเปิดรับฟัง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ด้วยใจที่เปิดกว้างบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผลส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องชัดเจน ร่วมแรง
ร่วมใจในการคิดและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด อันเกิดจากพฤติกรรมภายในส่งผลสู่ ๖) ผัสสะ ที่เป็นไป
ในทางสร้างสรรค์ ผู้น าจะแสดงออกในรูปแบบของการจัดการ การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องมีความให้
เกียรติ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตาม ผู้น าจะไม่เพิ่มกิเลสหรือความต้องการส่วนตน
เพื่อท าให้ปัญหาขยายใหญ่ข้ึนในช่วงเวลาน้ัน ท าให้เกิดการตัดกระแสแห่งความต้องการส่วนตัวทั้งของ
ตัวผู้น าเองและของกลุ่มให้หมดสิ้นไป ผลักดันให้ ๗) เวทนา หรือความรู้สึกว่า สุข ว่าทุกข์ หรือเฉยๆ 
ที่ถูกกระตุ้นจากปัจจัยรอบด้าน ก็จะถูกก าหนดรู้อย่างเท่าทันให้เป็นไปอย่างมีความน่าเช่ือถือ การ
สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันและเกิดการกระตุ้นทางปัญหาน าไปสู่การเคารพในตัวบุคคลซึ่งกันและกัน 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเพือ่ขับเคลื่อนใหอ้งค์การไปสูเ่ปา้หมายรว่มกัน ซึงจะเป็นการช่วยลดพฤติกรรม
ส่วนบุคคลของผู้น าและผู้ตามในด้านที่เป็นความต้องการในเชิง ๘) ทะยานอยาก คือตัว ตัณหา ซึ่ง
อาจเป็นในรูปแบบของการโยนความผิดให้กบัคนอื่น ท าให้ผู้น าขาดภาวะผู้น าที่ถูกต้อง ดังนั้นการรู้เท่า
ทัน ความทะยานอยากส่วนตัว โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ
อย่างมีสติรู้เท่าทันความต้องการที่ก าลังเกิดข้ึนนั้น ก็จะช่วยลดตัวตัณหาให้เบาบางลง น าไปสู่ภาวะ
ผู้น าที่สร้างสรรค์ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและส่งต่อไปยังผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างพฤติกรรมกลุม่ใหเ้กิดแรงจูงใจเพื่อจัดการแก้ปัญหาขององค์การร่วมกันในทุกระดับ จะให้ช่วยลด
กระบวนการแห่งความ ๙) ยึดติดถือมั่นในตัว อุปาทาน ซึ่งเป็นความรู้สึกแห่งความคิดที่ว่า เป็นตัวเรา
ของเรา ส่งผลให้ผู้น าหรือผู้ตาม อาจมีการแบ่งกลุ่ม ขาดความสามัคคี ดังนั้น ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
จะต้องมีบุคลิกภาพที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้ผู้ตามเกิดความเคารพได้ โดยไม่สร้างการรับรู้ว่า 
ตัวผู้น าเป็นผู้ที่ยึดติดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามมีความรู้สึกที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดว่า
ตัวเองถูกต้อง คนอื่นผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลให้ลดความขัดแย้งและความเครียด จากเหตุปัจจัยของ
ปัญหา ใน ๑๐) ภพ ซึ่งเป็นรูปแบบของการวนกลับมาเกิดใหม่ในปัญหาทั้งปวงของกลุ่ม คือ กรณี
ความขัดแย้งที่มาจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ไม่ยอมรับในความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่ม เกิดความ
ขัดแย้งไม่สามารถก าหนดทิศทาง แผนงานหรือนโยบายขององค์การร่วมกันได้ ดังนั้น ผู้น าเชิง
สร้างสรรค์จะต้องแสดงภาวะผู้น าในด้านการสร้างความไว้วางใจ และแรงบันดาลใจ เพื่อส่งผลให้เกิด
การกระตุ้นทางปัญญา รู้เท่าทันว่าไม่ควรไปติดยึดกับตัวปัญหาใหม่ ให้มองไปข้างหน้าร่ วมกันเพื่อ
ผลักดันและแผนงานของนโยบายขององค์การให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างยุ่งยืน ท าให้ปัญหาที่เกิดข้ึนถูก
ลดระดับลงและสามารดับไปส่งผลให้ตัดข้ันตอนของการเกิด ๑๑) ชาติ ผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะต้อง
สามารถ ระงับ ยับยั้ง การแสดงออกที่เป็นปัญหาในกลุ่ม เช่น การพูดจาก้าวร้ าว หยาบคาย การไม่
เคารพบุคคลอื่นในขณะที่ท าการสื่อสาร โดยต้องแสดงความมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน
เพื่อให้ผู้ตามเกิดการปฏิบัติตามอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ เมื่อบุคคลในกลุ่มมีท่าทีหลังจากที่เกิดจาก
การรับรู้ แล้วท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ ผู้น าก็จะต้องแสดงพฤติกรรมเพื่อจูงใจให้ผู้ตาม 
ปรับเปลี่ยน การแสดงออกให้เป็นไปในทางบวกอย่างทันทีทันใด ส่งผลให้เกิดการตัด ๑๒) พฤติกรรม
แห่งการเกิดดับ อันเป็นสภาพการณ์ของความ ชรา-มรณะ ซึ่งเป็นตัวปัญหาที่ก าลังสุขงอมเต็มที่
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อาจจะมีการแตกหักอย่างรุนแรง ผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะต้องท าการตัดเพื่อดับวงจรแห่งเหตุปัจจัยที่จะ
ท าให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นอีกภายในขณะนั้นด้วยการส่งสารที่เป็นลักษณะของศรัทธาบารมีจากตัวผู้น า
เอง ให้ผู้ตามเกิดการกระตุ้นทางปัญญา มีความตระหนักรู้ถึงแผนงานและเป้าหมายที่ดีขององค์การ
เป็นหลัก ท าให้เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันและเพิม่ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ทุกคนในกลุม่ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับโลกภายนอกได้อย่าง
แท้จริง 

๖. บทสรุป 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว ได้ข้อค้นพบเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การให้ค าตอบเรื่อง พุทธจิตวิทยา : 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ ได้ดังนี้คือ บุคคลทุกระดับ เมื่อค านึงถึงบทบาทของความ
เป็นมนุษย์อยู่เสมอ การแสดงออกทางพฤติกรรมจากภายในและภายนอกจะต้องเน้นการให้
ความส าคัญอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกับสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอื่นรอบข้างโดยเฉพาะ ในการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งหัวหน้าหรือผู้น าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการสร้างความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวให้แก่องค์การ รูปแบบของภาวะผู้น าแบบต่างๆ ที่เป็นแนวคิดของศาสตร์สมัยใหม่จากทาง
ตะวันตก อาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้เชิงพุทธบูรณาการ 
โดยการน าหลักปฏิจจสมุปบาทที่มีกลไกอันเป็นปจัจยัที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันและกัน สามารถประยุกต์
เข้ากับรูปแบบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลงตัว โดยการเช่ือมโยงตามหลักปัจจยการ ท า
ให้เกิดรูปแบบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ในองค์ประกอบหลัก ๔ ด้าน (๔ ส.) ได้แก่ ๑) สาน..
ศรัทธา-บารมี อย่างมีอุดมการณ์ ๒) สร้าง..แรงบันดาลใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ๓) ส่ง..การกระตุ้นทางปัญญา 
และ ๔) เสริม.. ความเป็นปัจเจกบุคคล น ามาบูรณาการร่วมกับ ๑๒ พฤติปัจจยการ คือ ๑) ความไม่รู้
ใน อวิชชา ๒) การปรุงแต่งแห่ง สังขาร ๓) ความรู้สึกใน วิญญาณ ๔) การปรากฏของ นามรูป ๕) 
การรับรู้ใน สฬายตนะ ๖) การสัมผัสของ ผัสสะ ๗) ความรู้สึกแห่ง เวทนา ๘) ความทะยานอยากแห่ง 
ตัณหา ๙) การยึดมั่นใน อุปาทาน ๑๐) การเวียนเกิดใน ภพ ๑๑) ชาติ และ ๑๒) การทุกข์ระทมใน 
ชรา-มรณะ  

โดยหัวใจส าคัญของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์นี้คือ การที่ตัวผู้น าเป็นผู้ที่มีสติ รู้เท่าทัน อารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองเปน็อันดับแรก มีความรู้คิดและเข้าใจ ถึงสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในทุกขณะที่
ท าหน้าที่ ว่าทุกสิ่งเกิดข้ึนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ กล่าวคือ  มีความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา ดังนั้น การแสดงออกต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคลเป็นอันดับ
แรก พร้อมทั้งสามารถเช่ือมโยงไปสู่การเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ตนเองและผู้ตาม ส่งผลให้เกิดการรู้คิดทางปัญญา (Wisdom-Cognitive Thinking: WCT) อย่าง
สร้างสรรค์ ในทุกสภาพการณ์ ภายใต้เป้าหมายของการเป็นผู้น าจะสร้างสรรค์ความสงบสุขให้แก่
บุคคลอื่น องค์การและสังคมโดยรวมเป็นไปบนวิถีแห่งความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานอย่างแท้จริง 
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กระบวนทศัน์สร้างนวัตกรรมฝกึจิตภาวนาเปลี่ยนแปลงกลไกทางร่างกายและจิตใจ 
Process innovation paradigm Practice meditation to change  

Physical and Mental Mechanisms 

วีรชัย ค าธร 
จุฑาทิพย์  โพธิ์ทิ 

บทคัดยอ่ 
 การศึกษาน้ีมุ่ง (๑) ศึกษาความหมาย วิธีเจริญจิตภาวนาที่ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ (๒) 
ศึกษาวิธีฝึกสติให้ระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายและจิตและ (๓) ศึกษาสังเคราะห์แนวทางโดยสรุปเป็น นวัตกรรมกระบวนการ วิธีเจริญจิต
ภาวนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกลไกทางร่างกายและจิตใจ   

ผลการสังเคราะห์สรุปได้ว่า ๑) วิธีเจริญจิตภาวนาโดยหลักปฏิบัติคือใช้สติจับอยู่อารมณ์ที่
ก าหนด พร้อมกับการบริกรรมภาวนาตามกรรมฐานนั้นจนกว่าเข้าสู่สภาวะความสงบแหง่จติเกิดข้ึน ๒) 
วิธีเจริญจิตภาวนาโดยหลักปฏิบัติคือการฝึกสติให้ระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบันแล้วพิจารณา
ลักษณะของ รูปธรรม นามธรรม ที่ปรากฏตามหลักสามัญลักษณะ ๓) สรุปแนวทางเจริญจิตภาวนาที่
เป็นนวัตกรรมกระบวนการ  (๑) แบบมุ่งความใส่ใจวัตถุหรือการเพ่งวัตถุส่งผลดีต่อการปรับความ
สมดุลของร่างกาย ได้แก่ ลดความดันในเลือด การหายใจช้า ๆ อย่างมีสติส่งผลดีต่อการเผาผลาญการ
ท างานของร่างกายดีข้ึน (๒) แบบมุ่งฝึกสติให้ระลกึรู้อารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาลักษณะ
ของรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏตามหลักของสามัญลักษณะ 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม, การเจริญจิตภาวนา, กลไกร่างกายและจิต 
 

ABTRACT 
This study aimed at (1) study the meaning How to grow spiritually that is 

beneficial to the body and mind. (2) Study how to practice mindfulness to remember 
the current emotions that influence the creation of physical and mental changes. (3) 
Study and synthesize the guidelines in summary. Process innovation How to grow 
spiritually in order to create changes in physical and mental mechanisms.  

Synthesis results can be concluded that 1) The way to grow spiritually by the 
practice is to use consciousness to capture the emotions Along with the practice of 
praying according to that meditation until entering a state of mental peace. 2) The 
way to grow spiritually by the practice is to practice mindfulness, remembering the 
emotions that appear to be present, and considering the nature of abstract images 

                                                   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา.  
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that appear in the ordinary manner. 3) Summary of the way of the spiritual 
development that is a process innovation (1) Focusing on the object or focus on the 
body to improve the balance of the body, such as reducing blood pressure, 
consciously slow breathing, resulting in better metabolism and better functioning of 
the body. (2) Focusing on mindfulness, remembering the current emotions 
considering the nature of the abstract form that appears in the principle of ordinary 
characteristics. 
Key words: Innovation, meditation, Mechanisms. 
 
๑. บทน า 

การฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนานั้นมีมาต้ังแต่โบราณกาลนานมาแล้ว จากหลักฐานเก่า ๆ 
พบว่า มีมาตั้งแต่ก่อนพระเวท (Pre - vedic Period) คือ ประมาณสมัยอารยธรรมโมเหนโจดาโร 
(Mohenjo-daro) ซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่ แถบลุ่มแม่น้ าสินธุ นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า อารย
ธรรมโมเหนโจดาโรนี้มีมาประมาณ ๕,๗๓๐ ป ีก่อนสมัยพุทธกาลก็มีการฝึกสมาธิ ตามชาดกต่าง ๆ มี
ปรากฏมากมายที่พระโพธิสัตว์ออกไปบ าเพ็ญพรตกับฤาษี ได้ฌาน ได้อภิญญา แม้ผู้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ 
เช่น ฤาษี โยคี ดาบส ต่าง ๆ ก็ได้ฝึกสมาธิกันมาก่อน จนได้อภิญญา ได้ฤทธ์ิเดชต่าง ๆ ตายแล้วไปเกิด
ในพรหมโลก๑ 

การฝึกสมาธิเจริญจิตภาวนาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิธีฝึกจิตของมนุษย์ให้
อยู่กับปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๒,๖๐๐ ปี ช้ีให้เห็นว่า วิธีฝึก
ปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนานั้น ถึงแม้พระพุทธองค์ได้ประกาศพระศาสนาเป็นเวลานานสองพันกว่าปี 
ค าสอนของพระพุทธองค์ก็อยู่คู่กับสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยไม่จ ากัดกาลหรือไม่ข้ึนกับกาลเวลา 
(อกาลิโก) อีกทั้งพระพุทธองค์ได้ตรัสเชิญให้มาพิสูจน์หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ว่า ท่านจง
เป็นผู้มาดูเถิด (เอหิปัสสิโก) ธรรมที่เรากล่าวแล้วนี้ สามารถเข้าสู่ยุคสมัยใดก็ได้ไม่ล้าสมัย ทั้งนี้การฝึก
สมาธิเจริญจิตภาวนานั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการฝึกจิตของมนุษย์เป็นเวลานานหลายพันปี  

การเจริญจิตภาวนา ตามความหมายของภาวนา ๒ หมายถึง การเจริญ การท าให้เกิดให้มีข้ึน 
การฝึกอบรมจิต (Bhavana: mental development) ได้แก่ (๑) สมถภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตให้
เกิดความสงบ การฝึกสมาธิ (Samatha-bhavana : tranquility development) (๒) วิปัสสนา
ภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง การเจริญปัญญา ( Vipassana-
bhavana : Insight development) โดยเรียกว่า กรรมฐาน คือ อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งงานเจริญ
ภาวนาหรือที่ตั้งแห่งงานท าความเพียรฝึกอบรมจิต วิธีฝึกอบรมจิต (Kammatthana : stations of 
mental exercises; mental exercise)๒  

                                                   
๑ สุจิตรา อ่อนค้อม. การฝึกสมาธิ. พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 

๒๕๔๒), หน้า ๓.  
๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๔, 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ, ๒๕๕๙), หน้า ๗๐.  
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วิธีฝึกอบรมจิตภาวนาหรือการเจริญจิตภาวนานั้นมีวิธีปฏิบัติหลากหลายวิธีทั้งนี้เพราะผู้
ปฏิบัติเลือกวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติ ๑ ใน ๔๐ วิธีของสมถกรรมฐาน หรือการฝึก
ให้ระลึกรู้อามรณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบันตามหลักสามัญลักษณะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของวิปัสสนา
กรรมฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ หลักสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐาน มีวิธีเจริญจิตภาวนา ๔๐ วิธี ได้แก่ 
(๑) กสิณ ๑๐ (๒) อนุสต ิ๑๐ (๓) อสุภะ ๑๐ (๔) อัปปมัญญา ๔ (๕) อรูป ๔ (๖) อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
๑ (๗) จตุธาตุววัตถานะ ๑ โดยมีหลักวิธีปฏิบัติคือใช้สติจับอยู่ ณ อารมณ์ที่ก าหนด พร้อมกับการ
บริกรรมภาวนาตามกรรมฐานนั้น ๆ จนกว่าความสงบแห่งจิตจะเกิดข้ึน ทั้งนี้ หลักวิปัสสนาภาวนา
หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ ผู้เจริญจะต้องท าความรู้ ความเข้าใจกับวิปัสสนาภูมิ ๖ ให้เข้าใจอย่างดี 
คือ (๑) ขันธ์ ๕ (๒) อายตนะ ๑๒ (๓) ธาตุ ๑๘ (๔) อินทรีย์ ๒๒ (๕) ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ (๖) 
อริยสัจจ์ ๔ โดยมีหลักวิธีปฏิบัติคือฝึกสติให้ระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบัน  แล้วพิจารณา
ลักษณะของ รูปธรรม นามธรรม ที่ปรากฏตามหลักของสามัญลักษณะ ได้แก่ อนิจจลักษณะ  
ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ เป็นต้น  

ในการศึกษาน้ีจึงมุ่งศึกษาความหมายของวิธีปฏิบัติสมาธิด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ส่งผลดีต่อร่างกาย
และจิตใจโดยผ่านการพิสูจน์ตามหลักกระบวนการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์  
 
๒. วัตถุประสงค์การศึกษา  

(๑) ศึกษาความหมาย วิธีเจริญจิตภาวนาที่ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ  
(๒) ศึกษาวิธีฝึกสติให้ระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิต  
(๓) ศึกษาสังเคราะห์แนวทางโดยสรุปเปน็นวัตกรรมกระบวนการ วิธีเจริญจติภาวนาเพื่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงกลไกทางร่างกายและจิตใจ   
 

๓. ขอบเขตของการศึกษา 
การก าหนดขอบเขตการสังเคราะห์ ได้แก่ งานวิจัย บทความวิจัย Inter Journal และ

งานวิจัยการที่ได้รับการยอมรับ ปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับเพื่อท าการสรุปสังเคราะห์
วิเคราะห์ ขอบเขตของการศึกษาแบ่งเป็น (๑) ความหมาย วิธีเจริญจิตภาวนาที่ส่งผลดีต่อร่างกายและ
จิตใจ (๒) วิธีฝึกสติให้ระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายและจิต (๓) สังเคราะห์แนวทางโดยสรุปเป็นนวัตกรรมกระบวนการ วิธีเจริญจิตภาวนา
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกลไกทางร่างกายและจิตใจ   
 
๔. สมมติฐานของการศึกษา 
 สมมติฐานการศึกษา โดยคาดว่าวิธีเจริญจิตภาวนาต่างกัน คือ (๑) การใช้สติก าหนดอยู่
อารมณ์ที่ก าหนด (Focused attention: FA) พร้อมกับการบริกรรมภาวนาตามกรรมฐานนั้นจนกว่า
ความสงบแห่งจิตจะเกิดข้ึน และ (๒) การเจริญจิตภาวนาโดยหลักปฏิบัติคือฝึกสติให้ระลึกรู้ตาม
อารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบัน (open monitoring: OM) แล้วพิจารณาลักษณะของ รูปธรรม 
นามธรรม ที่ปรากฏตามหลักของสามัญลักษณะ โดยวิธีเจริญจิตภาวนาทั้ง  ๒ นี้จัดเป็น นวัตกรรม
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กระบวนการเจริญจิตภาวนา ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุส่งผลดีเชิงประจกัษ์ สร้างการเปลี่ยนแปลง
กลไกทางร่างกายและจิตใจแตกต่างกัน  
๕. วิธีด าเนินการศึกษา  
 เครื่องมือที่ศึกษา แบบบันทึกข้อมูล ส าหรับบันทึกผลการศึกษาจากสังเคราะห์บทความ
วิชาการ บทความวิจัย หรือ Inter Journal จากฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ แบบบันทึกข้อมูลจากรบัฟงั
ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ และเทปบันทึกเสียงการฟังบรรยายของพระวิปัสสนาจารย์ เป็นต้น การ
รวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเคราะห์ทั้งเอกสารงานวิจัย จากแหล่งข้อมูลที่ได้
มาตรฐาน เช่น ฐานข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์จาก
พระวิปัสสนาจารย์ และผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา ด้านชีวการแพทย์ระบบสมองหรือสรีรวิทยา 
และด้านจิตวิทยา การรู้คิด อารมณ์ ความรู้สึก เป็นต้น การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นการสังเคราะห์
สรุปผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์คือได้รับการตีพิมพ์เผแพร่ในวารสารในระดับ
นานาชาติ  (Inter Journal) เป็นต้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งมีวิธีการศึกษา และ
ผลการศึกษาน้ันมีความเช่ือถือได้    
 
๖. ผลการศึกษา 
ประการท่ี ๑ ความหมายวิธีเจริญจิตภาวนาที่ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ  

      ๑.๑ ความหมายของการปฏิบัติสมาธิ แบบการเพ่งจิตให้อยู่กับวัตถุเป้าหมายควบคุม
ความใส่ใจและอารมณ์เพื่อให้มีจิตที่ต้ังมั่นอย่างมั่นคงอยู่กับวัตถุที่เพ่งนั้นเป็นการท าสมาธิโดยมุ่งความ
ใส่ใจกับวัตถุเฉพาะ เช่น การฝึกสมาธิมีสติมุ่งอยู่กับลมหายใจหรอือาการพอง หยุบของท้อง หรือการมี
สติอยู่กับการท่องบทสวดมนต์๓ รวมถึงการตามก าหนดนับเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามอาการ ปฏิกิริยา 
อิริยาบถตลอดเวลา โดยพิจารณารู้จดจ าลักษณะรูปแบบทางอารมณ์๔  

 ๑.๒ ความหมายของการปฏิบัติสมาธิแบบตามพิจารณารู้ทันอารมณ์ตามสถานการณ์
เป็นการท าสมาธิโดยการก าหนดจิตให้พิจารณาตามรู้สิ่งที่คิดตามสถานการณ์หรืออารมณ์ที่เกิดข้ึน
ปัจจุบัน พิจารณารู้ทันตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของความคิดและอารมณ์ หรือเป็นการตาม
เฝ้าระวังให้ความใส่ใจอยู่กับปัจจุบันหรือตามพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึกขณะปัจจุบัน อาการเกิดดับ
ของจิต๕ 

                                                   
๓ Fox, K. C., Dixon, M. L., Nijeboer, S., Girn, M., Floman, J. L., Lifshitz, M., . . . Christoff, 

K. Functional neuroanatomy of meditation: A review and meta-analysis of ๗๘ functional 
neuroimaging investigations. Neurosci Biobehav Rev, 65, 208-228. doi:10.1016/j.neubiorev. 
2016.03.21.  pp. 211-212. 

๔ Manna, A., Raffone, A., Perrucci, M. G., Nardo, D., Ferretti, A., Tartaro, A., . . . Romani, 
G. L. Neural correlates of focused attention and cognitive monitoring in meditation. Brain Res 
Bull, 82(1-2), 46-56. doi:10.1016/j.brainresbull.2010.03.01. pp. 46. 

๕ Travis, F., & Shear, J. Focused attention, open monitoring and automatic self-
transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions. 
Conscious Cogn, 19(4), 1110-1118. doi:10.1016/j.concog.2010.01.07. pp. 1110-1118. 



๔๘๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 
ประการท่ี ๒ วิธีเจริญจิตภาวนาโดยหลักปฏิบัติคือใช้สติจับอยู่อารมณ์ที่ก าหนด  (focused 
attention: FA) พร้อมกับการบริกรรมภาวนาตามกรรมฐานนั้นจนกว่าความสงบแห่งจิตจะเกิดข้ึน
ส่งผลดีดังนี้  

๒.๑ การมีสติก าหนดรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวท าให้คลื่นอัลฟาเพิ่มข้ึนและการมีสติ
ก าหนดรู้อาการ ขณะพูด ท างาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการท างานบริเวณสมอง
เกี่ยวกับความสนใจ อีกทั้งช้ีชัดว่า รูปแบบของการควบคุมกลไกทางระบบประสาทมีผลกระทบทาง
พฤติกรรมจากการปฏิบัติสมาธิ และการมีจิตที่ต้ังมั่นอย่างต่อเนื่องจะท าให้คลื่นอัลฟาเพิ่มข้ึน๖  

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติสมาธิและ
การรับรู้ลึกที่แตกต่างกันของการมีสมาธิแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสมองในช่วงของการ
ปฏิบัติสมาธิที่แตกต่างกันในบุคคลคนเดียวและการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสัมพันธ์เฉพาะกับ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ๗  

๒.๓ วิธีการหายใจเข้าโดยท้องจะพองออก ค้างไว้ ๒- ๔ วินาที่ แล้วค่อย ๆ ผ่อนลม
หายใจออกทางจมูกอย่างช้า ๆ  โดยเมื่อหายใจออกท้องจะแฟบ การหายใจแบบลึกนี้จะช่วยให้ร่างกาย
ได้รับออกซิเจนได้มากเพยีงพอในครัง้หนึ่ง ๆ  ที่จะขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของเสียออกจากร่างกาย
ได ้หากหายใจอย่างถูกต้องวันละ ๕-๑๐ นาทีจะท าให้มีสุขภาพที่ดี ท าให้ร่างกายลดการใช้ออกซิเจีน 
(Decrease Oxygen Consumption) ลดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) ลดความดันในโลหิต 
(Blood Pressure) ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทั้งยังช่วยให้จิตใจเกิดความสงบช่วยลดการนอนไม่หลับ 
และช่วยเพิ่มการแสดงออกของกระบวนการทางปัญญา๘  
 
ประการท่ี ๓ วิธีเจริญจิตภาวนาโดยหลักปฏิบัติคือฝกึสติให้ระลึกรู้ตามอารมณ์ทีป่รากฏให้เปน็ปัจจุบัน 
(open monitoring: OM) แล้วพิจารณาลักษณะของ รูปธรรม นามธรรม ที่ปรากฏตามหลักของ
สามัญลักษณะ มีดังนี้   

                                                   
๖ Kerr, C. E., Jones, S. R., Wan, Q., Pritchett, D. L., Wasserman, R. H., Wexler, A., . . . 

Moore, C. I. (2011). Effects of mindfulness meditation training on anticipatory alpha modulation in 
primary somatosensory cortex. Brain Res Bull, 85(3-4), 96-103. doi:10.1016/ 
j.brainresbull.2011.03.26. 

๗ Wang, D. J., Rao, H., Korczykowski, M., Wintering, N., Pluta, J., Khalsa, D. S., & 
Newberg, A. B. (2011). Cerebral blood flow changes associated with different meditation practices 
and perceived depth of meditation. Psychiatry Res, 191(1), 60-67. doi:10.1016/ 
j.pscychresns.2010.09.11. 

๘ ทัศนีย์ เชื่อมทอง. ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์การกลอกตาสองข้างแบบแนวนอนส าหรับเพิ่มการ
เรียกคืนความจ าในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์.ดุษฏีนิพนธ์ สาขาวิชาการวิจัย
และสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘, หน้า ๓๙-
๔๒. 
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ผลของการปฏิบัติสมาธิแบบสัมมาสติปรากฏผลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ต าแหน่งสมองส่วน
หน้า (Frontal brain) ช้ีให้เห็นว่า การปฏิบัติสมาธิมีประโยชน์แม้เพียงปฏิบัติช่ัวครู่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย
สร้างแรงบันดาลใจมีพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง๙  
 
ประการท่ี ๔ สรุปวิธีเจริญจิตภาวนาที่เป็นหลักปฏิบัติส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ  

วิธีเจริญจิตภาวนาแบบมุ่งความใส่ใจวัตถุหรือการเพ่งวัตถุควบคุมความใส่ใจ (Focus 
Attention) ส่งผลดีต่อระบบกลไกการท างานของร่างกายและจิตใจ ดังนี้   

(๑) การฝึกจิตให้เกดิความใส่ใจซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกรับข้อมูลเป้าหมายที่เป็น
ปัจจัยน าเข้าอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการทางระบบประสาท การท าสมาธิช่วยเพิ่มสมรรถนะทาง
พฤติกรรมและความใส่ใจของระบบประสาท  

(๒) การท าสมาธิส่งผลต่อกระบวนการภูมิคุ้มกัน (Neuroendocrine, plasma 
Cortisol) ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และร่างกายซึ่งการศึกษาช้ีชัดว่าวิธีปฏิบัติสมาธิแบบเมตตาชาวพุทธ
ทิเบตเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงไปตามเกณฑ์มาตรฐานความเครียดจาก
การปฏิบัติสมาธิได้ ๖ สัปดาห์ โดยมีการตอบสนองลดต่ าลง ซึ่งเป็นการลดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ๑๐  

(๓) การท าสมาธิช้ีให้เห็นว่าสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) และ Cingulated 
Gyrus ระหว่างการท าสมาธิ มีการเผาพลาญอาหารเพิ่มข้ึนจากการปฏิบัติสมาธิหลายประเภท ได้แก่ 
การท าสมาธิแบบพุทธทิเบต การท าสมาธิแบบโยคะ และจากการสวดมนต์๑๑ 

(๔) การปฏิบัติสมาธิมีผลต่อผู้ปว่ยโรคหวัใจหลอดเลือดซึง่จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลที่
มคุีณภาพและเป็นกลางให้มากขึ้นการท าสมาธิที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจหลอดเลือดรวมถึงการปฏิบัติ
สมาธิมีผลต่อความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจพื้นฐาน ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ๑๒  

(๕) ประเภทของการเจริญสติที่แตกต่างกันมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดในสมอง
แตกต่างกันโดยศึกษาด้วยเทคนิคภาพถ่ายรังสีสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (fMRI)  
 
                                                   

๙ Keune, P. M., Bostanov, V., Hautzinger, M., & Kotchoubey, B. (2011). Mindfulness-
based cognitive therapy (MBCT), cognitive style, and the temporal dynamics of frontal EEG alpha 
asymmetry in recurrently depressed patients. Biol Psychol, 88(2-3), 243-252. doi:10.1016 
/j.biopsycho.2011.08.08. 

๑๐ Pace, T. W., Negi, L. T., Sivilli, T. I., Issa, M. J., Cole, S. P., Adame, D. D., & Raison, C. 
L. (2010). Innate immune, neuroendocrine and behavioral responses to psychosocial stress do 
not predict subsequent compassion meditation practice time. Psychoneuroendocrinology, 35(2), 
310-315. doi:10.1016/j.psyneuen.2009.06.08. 

๑๑ Wang, D. J., Rao, H., Korczykowski, M., Wintering, N., Pluta, J., Khalsa, D. S., & 
Newberg, A. B. (2011). Cerebral blood flow changes associated with different meditation practices 
and perceived depth of meditation. Psychiatry Res, 191(1), 60-67. doi:10.1016/ j.pscychresns. 
2010.09.11. 

๑๒ Olex, S., Newberg, A., & Figueredo, V. M. (2013). Meditation: should a cardiologist 
care? Int J Cardiol, 168(3), 1805-1810. doi:10.1016/j.ijcard.2013.06.86. pp.1. 
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๗. การอภิปรายผลการศึกษา 
การฝึกอบรมจิตภาวนาส่งผลดีต่อระบบกลไกการท างานของร่างกาย แบ่งเป็น (๑) การ

เปลี่ยนแปลงกลไกการท างานของสมอง (๒) การเปลี่ยนแปลงกลไกตามกระบวนการทางจิตวิทยา 
อารมณ์ ความรู้สึกผ่อนคลาย ความวิตกกังวล และ (๓) การเปลี่ยนแปลงกลไกการท างานทาง
สรีรวิทยาได้แก่ สัญญาณชีพ โดยการฝึกจิตภาวนาก าหนดลมหายใจ ท าให้ร่างกายลดการใช้ออกซิเจน 
(Decrease Oxygen Consumption) ลดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) ลดความดันในโลหิต 
(Blood Pressure) และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผลดีของการปฏิบัติสมาธิพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
สามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นกระบวนการฝึกปฏิบัติสมาธินั้นจึงถือเป็นวัตกรรม
กระบวนการที่ส าคัญยิ่ง แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือการงานอันเป็นที่ตั้งแห่ง
การพัฒนาจิต ๒ อย่าง คือ วิปัสสนากรรมฐาน และสมถกรรมฐาน หลักปฏิบัติทั้ง ๒ นี้ได้ผ่านการ
พิสูจน์ด้วยพระองค์เองแลว้ ซึ่งสามารถอธิบายได้เชิงวิทยาศาสตร์ ได้ กระบวนการระบบประสาท สาร
สื่อประสาท การท างานของสมอง และลักษณะสัญญาณชีพ ผลของการปฏิบัติสมาธิด้วยวิธีเจริญจิต
ภาวนาแบบมุ่งฝึกสติให้ระลึกรู้ตามอารมณ์ที่ปรากฏให้เป็นปัจจุบัน (Open Monitoring) แล้ว
พิจารณาลักษณะของ รูปธรรม นามธรรม ที่ปรากฏตามหลักของสามัญลักษณะ ส่งผลดีต่อระบบกลไก
การท างานของร่างกายและจิตใจ  เช่นการศึกษาการฝึกสมาธิแบบวิปัสสนามีความสัมพันธ์กับคลื่น P
๓๐๐ โดยพบการเปลี่ยนแปลงคลื่นอัลฟ่า ต าแหน่งอิเล็กโทรดที่ Fz, Cz, Pz๑๓  การศึกษาการฝึก
ปฏิบัติสมาธิแม้ปฏิบัติครั้งแรกในการท าสมาธิ ช่วยลดตัวช้ีวัดทางสรีระวิทยาเกี่ยวกับความโกรธ  ใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติสมาธิทั้งผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้ใหม่ ผลการพิจารณาอยู่กับปัจจุบัน การฝึกอบรมจิต
ภาวนา ปรากกฏผลเชิงประจักษ์ทางสรีรวิทยาของกลุ่มผู้มีประสบการณ์และกลุ่มผู้ฝึกใหม่แม้ครั้ง
แรก๑๔   
 
๘. ข้อเสนอแนะจากการศกึษา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติ  
การเจริญจิตภาวนาเป็นประโยชน์สูงสดุแก่ผูฝ้ึกปฏิบัติทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยการ เพ่ง

วัตถุควบคุมความสนใจ การพิจารณาตามรู้อารมณ์ที่เกิดข้ึนขณะปัจจุบัน วิธีฝึกเจริญจิตภาวนาแบบ
ง่าย ๆ แต่มีอิทธิพลสร้างการเปลี่ยนแปลงกลไกทางร่างกาย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเชิงประจักษ์ที่ผู้
ปฏิบัติสมาธิได้รับโดยตรง  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
การศึกษาวิจัยวิธีเจริญจิตภาวนา ผู้ศึกษาวิจัยควรบูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(๑) หลักธรรมตามหลักพุทธศาสตร์ (๒) หลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวการแพทย์ เกี่ยวกับ

                                                   
๑๓ Cahn, B. R., & Polich, J. (2009). Meditation (Vipassana) and the P๓a event-related 

brain potential. Int J Psychophysiol,72(1), 51-60. doi:10.1016/j.ijpsycho.2008.03.13. pp. 51-60. 
๑๔ Fennell, A. B., Benau, E. M., & Atchley, R. A. (2016). A single session of meditation 

reduces of physiological indices of anger in both experienced and novice meditators. Conscious 
Cogn, 40, 54-66. doi:10.1016/j.concog.2015.12.10. 
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ระบบการท างานของสมอง ระบบการท างานทางสรีระวิทยา สัญญาณชีพ และ (๓) หลักการทาง
จิตวิทยา เกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้สึก ความเครียด ความรู้สึกผ่อนคลาย หลักการดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยควร
มีการจัดกระท า “วิธีเจริญจิตภาวนา” เป็นนวัตกรรมกระบวนการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกลไก
การท างานของร่างกายและจิตใจ ให้มีปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์มากยิ่งข้ึนตามล าดับ  
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พุทธกระบวนทรรศน์ตอ่การเคารพศาลพระภูมิเจ้าทีข่องศาสนาชาวบ้าน 
ในสังคมชาวพุทธไทย 
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ดร.สวัสดิ์  อโณทัย 
บทคัดย่อ 

      บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาค้นหาข้อสงสัยเชิงศาสนาชาวบ้านที่ว่า ในความเป็นอัตลักษณ์ของ
การเคารพนับถือศาสนาในลักษณะเอกภาพของความเป็นพหุภาพของชาวพุทธไทย พุทธกระบวน
ทรรศน์ควรมีความความเช่ือและแนวปฏิบัติอย่างไรกับศาลพระภูมิเจ้าที่จึงท าให้มีความกลมกลืนกัน  
ผลการศึกษา พบว่า  ในทรรศนะพระพุทธศาสนาถือว่า พระภูมิเจ้าที่เป็นเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา ซึ่ง
เป็นเทวดาประเภทที่๑ ในบรรดาเทวดา ๖ จ าพวกที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด พระภูมิเจ้าที่จัดเป็น
เทวดาจ าพวกโอปปาติกะ ผู้เกิดข้ึนด้วยบุญกุศลของตนที่ได้กระท าไว้ในชาติที่แล้ว ๆ มาเอง โดยไม่
ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นผู้ให้ก าเนิดเหมือนกับมนุษย์ มีสวรรค์วิมานเป็นที่อยู่  มีอาหาร เครื่องประดบั
และอายุอันเป็นทิพย์ตามระดับช้ันของสวรรค์ ความมุ่งหมายของการบูชาพระภูมิเจ้าที่ก็เพื่อแสดงถึง
ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อเทวดาที่ช่วยอารักษ์แผ่นดินของเรา เป็นการเน้นเตือนสติสัมปชัญญะของ
เหล่าพุทธบริษัท ๔ ว่าไม่ให้ประมาทด้วยการถึงพร้อมแห่งสัทธาญาณสัมปยุตในการด าเนินชีวิตอย่างมี
เหตุผลตามกฎแห่งกรรม แล้วน ามาพัฒนาตนเองให้ประกอบคุณงามความดีอันจะน าไปสูการเป็น
เทวดา  
ค าส าคัญ : พุทธกระบวนทรรศน์,  การเคารพ,  ศาลพระภูมิเจ้าที่,  ศาสนาชาวบ้าน,  สังคมชาวพุทธ
ไทย. 

Abstract 
     This academic paper was to find the popular religious doubt out how the 
Buddhist paradigm should, in the identity of religious worship related with the unity 
in diversity of the Thai Buddhists, be paid  the reverence for the guardian spirit house 
harmoniously. The study findings showed that the guardian spirit is, in the Buddhist 
perspective, one of six categories of deities called the Four Guardian Deities who are 
most closely the human beings. The Guardian spirits are the creatures having 
spontaneous births who  were born by their own merits having done a previous birth, 
without being born from the  arents’ womb unlike the man  having the fairy-palace, 
having heavenly  foods, accessories and age depended upon each the categories of 
deities. The objectives of paying the guardian spirits are to modify the quality of 
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being a grateful persons for deities who have relied our land, reminding their own 
apperception of the four assemblies of Buddhists to heal regarding heedfulness with 
achieving confidence and wisdom to reasonably live a life based on the Law of 
Kamma, and then enhancing oneself to cultivate the good deed to become the 
deities. 
Keywords: The Buddhist Paradigm,  to Pay the Reverence, the Guardian Spirit  House, 
the Popular Religion,  the Thai Buddhist Society. 

๑. บทน า 
       คุณลักษณะพิเศษของทุกศาสนาต้องประกอบด้วยความเช่ือ แล้วน าความเช่ือไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้  กล่าวคือ ความเช่ือเป็นการค้นหาค าตอบในค าถาม
ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล หรืออาจเป็นสิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจใน
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เต็มไปด้วยความยากล าบาก๑ ในสังคมยุคดึกด าบรรพ์และยุคโบราณ มนุษย์
ยังไม่มีการพัฒนาระบบความเช่ือข้ันสูงที่เรียกว่าศาสนา ผู้คนสมัยนั้นพยายามหาค าตอบให้กับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ พวกเขาเช่ือว่า ผู้มีอ านาจ
พิเศษเหนือธรรมชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้๒ ด้วยเหตุนี้ 
พวกเขาต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือแบบกลีภพ (Chaos) ทุกสิ่งทุกอย่างข้ึนอยู่กับอ านาจเบื้องบน พวก
เขาจึงต้องท าบางอย่างให้เป็นที่รักที่พอใจของผู้มีอ านาจวิเศษนั้น เพื่อได้รับการคุ้มครองป้องกันให้พ้น
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่มีมากมายในสังคมยุคบุพกาล และได้รับการเอื้ออ านวยผลประโยชน์ในการ
ท ามาหากินท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากล าบาก เมื่อวิทยาการต่าง ๆ  เจริญข้ึน มนุษย์ได้คิดค้น
วิธีการตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีอ านาจศักดิ์สิทธ์ิที่พวกเขาสร้างข้ึน และกลายมาเป็นพิธีกรรม
หลากหลายรูปแบบในระบบความเช่ือดั้งเดิม ต่อมาความเช่ือได้มีพัฒนาการจนเกิดระบบที่ซับซ้อนข้ึน 
มีการขยายแนวคิดทางความเช่ือออกไปสู่สังคมระดับกว้าง  มีระบบการสืบทอดความเช่ืออย่างเป็น
รูปธรรม เกิดประเพณีพิธีกรรมที่รองรับกับรูปแบบความเช่ือนั้น ๆ๓ ความเช่ือนั้นได้กลายมาเป็นลัทธิ
และศาสนาในเวลาต่อมา ความเช่ือทางศาสนาเป็นความเช่ือที่มนุษย์สยบยอมต่อสิ่งนอกเหนือ
ธรรมชาติ มีการกราบไหว้อ้อนวอนให้ช่วยคุ้มครอง ต่างจากความเช่ือทางไสยศาสตร์ที่มนุษย์พยายาม
ควบคุมอ านาจเหนือธรรมชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง๔ รูปแบบความเช่ือทางศาสนานั้นมี
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ผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์. (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา . 
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อยู่สองแบบ คือ ศาสนาตามหลักพระคัมภีร์ตามค าสั่งสอนของศาสดา (Doctrinal Religion) และ
ศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Religion)๕ หากพิจารณาศาสนาตามหลักพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มี
การเรียนรู้ การถ่ายทอดตามแนวค าสอนที่แต่ละศาสนาได้บัญญัติไว้ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป  
     ค าถามที่ผู้เขียนถามตัวเองว่าท าไมชาวพุทธไทยจึงต้องมีความเคารพบูชาในความเช่ือเรื่องผี
สางเทวดาอารักษ์พระภูมิเจา้ที่ ค าตอบที่ช้ีให้เห็นถึงความกลัวนั้นท าให้คนคิดแสวงหาที่พึ่ง เพื่อหวังจะ
ให้สิ่งเหล่าน้ันช่วยคุ้มครองตนเองยามตื่นและยามนอน ตนเองจะได้อยู่รอดปลอดภัย ยามเป็นเด็กก็จะ
หวังพึ่งผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็หวังพึ่งพาผู้ใหญ่ด้วยกันและก็หวังพึ่งเลยไปถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตน ผู้คนต่างพากัน
เคารพนับถือจนกลายเป็นความเช่ือ ให้ความเคารพบูชาเช่ือถือตาม ๆ กันมาและเรียกสิ่งนั้นว่า สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ เช่น พระอินทร์ พระพรหม เทวดา สิ่งที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏในศาสนาพราหมณ์ยกย่อง
เคารพ เช่ือและนับถือสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ให้ความเคารพ
นับถือ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างในการประกอบพิธีการต่าง ๆ ในโอกาสที่ท าพิธีกรรมทางศาสนาจะต้องมี
กิจกรรมทั้งทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ไปพร้อมๆ กัน จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ไม่สามารถแยกออกจากันได้ในปัจจุบัน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างของพระภูมิเจ้าที่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่คนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สทิธ์ิที่มอี านาจใหค้วามคุ้มครองแก่ผูน้ับถือทีส่ืบทอดความเช่ือ
มาจากศาสนาพราหมณ์นับช่ัวระยะเวลาที่ยาวนาน เพราะชาวพุทธไทยมีความเช่ือว่า พระภูมิเจ้าที่ 
คือ เทวดาหรือเทพารักษ์ประจ าพื้นที่บนโลกที่คนเราปลูกบ้านสร้างเรือนอันเป็นเคหะสถานที่อยู่อาศัย
หรือใช้เป็นที่ประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ซึ่งเป็นที่สิงสถิต
ของพระภูมิเจ้าที่เป็นประเพณีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่นับถือบูชาพระเจ้า จะต้องตั้งศาลพระเจ้า
ไว้เป็นที่ส าหรับเคารพบูชา ดังนั้น พระเจ้าองค์ใดที่มีฤทธ์ิเดช เช่น พระอิศวรหรือพระศิวะ มักจะได้รับ
ความเคารพบูชาจากมนุษย์ เพราะพระอิศวรหรือพระศิวะมีหน้าที่ท าลายล้างโลก ดังนั้น สิ่งที่เป็น
ปรากฏในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คือ บ้านเรือนของคนไทยพุทธส่วนใหญ่จะถือธรรมเนียมว่า 
บ้านจะต้องมีศาลพระภูมิ เพราะถือว่าพระภูมิเป็นเจ้าที่เจ้าทาง ดังนั้น เมื่อปลูกเรือนเสร็จ จึงมักจะมี
พิธียกศาลพระภูมิ เพราะคนไทยเช่ือต่อไปว่า พระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นเทวดาผู้คุ้มครองป้องกัน
รักษาผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านในเรือนให้มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้และมีความเจริญรุ่ง เรือง
ก้าวหน้าในชีวิตการงานมีความคลาดแคล้วปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงได้๖ ฉะนั้น ชาวพุทธไทยจึง
ยังให้ความเคารพบูชาด้วยการเช่นสรวงบูชาจากเจ้าของบ้านเป็นการตอบแทน จึงจะได้รับความ
คุ้มครองด้วยดี ถ้าหากเจ้าของบ้านท าในสิ่งตรงกันข้าม พระภูมิเจ้าที่อาจจะให้โทษได้ ท าให้เกิดทุกข์
ภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานา  สืบเนื่องจากเจ้าของที่และเจ้าของบ้านสมัยโบราณ คิดและประสงค์จะให้
วิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางตั้งแต่ช้ันบรรพบุรุษและช้ันรุ่นต่อ ๆ มาที่ตัวได้ตายไปแล้วแต่วิญญาณยัง
ไม่ได้ไปเกิดหรือปฏิสนธิในภพนั้น ซึ่งอาจยังรวมกันวนเวียนอยู่ในอาณาเขตบริเวณที่ดินที่ตนมาปลูก
บ้านอยู่ ได้มีสถานที่พักสถิตและเพื่อให้เทพบางองค์ บางระดับที่เป็นบริวารของท้าวโลกบาลทั้ง ๔ คือ 
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ท้าวธตรฐ  ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวัณ ซึ่งสัญจรในรูปกายทิพย์มาดูแลความ
เป็นอยู่ของมวลมนุษย์แทนท้าวโลกบาลทั้ง ๔ ได้มีที่พักเมื่อผ่านมา ณ บริเวณที่ที่ตนปลูกบ้านอยู่ จึงได้
คิดจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ คือ “บริเวณหรือสถานที่ที่เทพารักษ์ประจ าบ้านสถิตข้ึนซึ่งมีอิทธิและ
ศักดิ์สิทธ์ิมากกว่าศาลเจ้าประจ าเรือนอีกช้ันหนึ่ง เพื่อไว้บูชาเซ่นสรวงให้ช่วยปกปักรกัษาคุ้มครองบ ารงุ
ส่งเสริมให้บ้านให้ชีวิตของเจ้าบ้านตลอดถึงลูกหลานที่เข้ามาอยู่อาศัย ปราศจากภัยอันตรายอยู่เย็น
เป็นสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป”๗ 
     จากประเด็นดังกลา่ว ผู้เขียนมองว่า พระสงฆ์และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจ านวนหนึ่ง
ต่างมีความพยายามที่จะดึงชาวไทยพุทธได้กลับมาสู่ความเป็นพุทธที่แท้จริง ซึ่งอาจจะท าให้เห็นผล
ประจักษ์ได้ในระดับชาวพุทธกลุ่มปัญญาชนที่ต้องการเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา แต่มีอีกลุ่ม
หนึ่งคือ ระดับชาวบ้านทั่วไป ๆ บางครั้งไม่เว้นแม้กลุ่มที่มีการศึกษา แต่ยังมีความคิดความอ่านแบบ
อนุรักษ์นิยมตามที่เคยได้ประพฤติปฏิบัติกนัต้ังแต่บรรพบุรษุจนสู่ยุคปจัจบุันและยากที่จะถอนรากถอน
โคนความเช่ือเกี่ยวกับการเคารพบูชาต่อศาลพระภูมิเจ้าทีน่ั้นได้ การนับถือศาสนาของคนกลุ่มนี้จึงเป็น
สิ่งที่น่าศึกษา ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีประเด็นที่ท าให้เกิดข้อสงสัยในเชิงศาสนาที่ว่าในความเป็นอัตลักษณ์
ของการเคารพนับถือศาสนาในลักษณะเอกภาพของความเป็นพหุภาพของชาวพุทธไทย พุทธกระบวน
ทรรศน์ควรมีความความเช่ือและแนวปฏิบัติอย่างไรกับศาลพระภูมิเจ้าที่จึงท าให้มีความกลมกลืนกัน 
ในประเด็นค าถามนี้ ผู้เขียนขอน าพุทธกระบวนทรรศน์อันเป็นความเช่ือพื้นฐานของชาวพุทธที่ปรากฏ
ในคัมภีร์หรือการตีความทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเคารพบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่ ๒ ประเด็นคือ 
พระภูมิเจ้าที่ในมุมองของพระพุทธศาสนาคืออะไรและชาวพุทธไทยควรปฏิบัติต่อการเคารพนับถือ
ศาลพระภูมิเจ้าที่นั้นอย่างไร  

๒. พุทธกระบวนทรรศน์ว่าด้วยความมีอยู่และการแสดงความนับถือต่อพระภูมิเจ้าท่ี   
  ในทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยความเช่ือความมีอยู่ของเทวดาและแนวทางการปฏิบัติในการ
เคารพบูชาพระภูมิเจ้าที่หรือเทวดาได้มีการกล่าวถึงเทวดาในจ าพวกพระภูมิเจ้าที่ว่าเป็นเทวดาช้ันจาตุ
มหาราช อันเป็นสวรรค์ช้ันที่ ๑ ในบรรดาสวรรค์ ๖ ช้ัน๘ ไว้พอสรุปได้ คือ สวรรค์ช้ันที่ ๑ จาตุมหา
ราชิกานี้มีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ ๔ พระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้มเหศักดิ์ปกครองดูแล ฉะนั้น สรวงสวรรค์ช้ันนี้
จึงมีนามว่า จาตุมหาราชิกาเทวภูมิ ภูมิเป็นที่อยู่แห่งทวยเทพซึ่งมีท้าวจาตุมหาราชทรงเป็นอธิบดี  
สถานที่ซึ่งท้าวมหาราช ปกครองนั้นตั้งอยู่ตอนกลางของภูเขาสิเนรุสูงเสมอกันกับเขายุคันธรลงมา
จนถึงพื้นแผ่นดินที่มนุษย์อยู่และบริเวณที่เสมอกันกับยอดเขายุคันธรนั้นมีอาณาเขตแผ่ออกไปใน
อากาศจรดขอบจักรวาลและภูเขาสัตตบรรพ์ ตลอดทั่วมหาสมุทรทั้งหมด  อาณาเขตที่ท้าวจตุมหาราช
ปกครองอยู่นี้ช่ือว่า จาตุมหาราชิกาภูมิ๙ ฉะนั้น สวรรค์ช้ันน้ีจึงมีเทพเจา้ที่ปกครอง คือ ท้าวจตุมหาราช

                                                   
๗ พฤฒาจารย์วิพุธโยคะและพราหมณ์เฒ่ามเหศักดิ์. หลักการปลูกบ้านและการตั้งศาลต่าง ๆ . 

(กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์ลานอโศก เพรส กรุ๊ป, ๒๕๔๗), หน้า ๓๓  
๘ ส .ม.(ไทย).๑๖/๑๖๗๑/๕๓๑ 
๙ พระพรหมโมลี (วิลาศ  ญาณวโร).  ภูมิวิลาสินี. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๕๔),  

หน้า ๓๒๒ 
 



๔๙๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ที่ปกครองเมือง รักษาเมืองที่มีลักษณะเป็นเมืองใหญ่ กล่าวคือ เมืองที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่  มีก าแพง
ที่เป็นก าแพงทิพย์ ประดับด้วยสิ่งอันวิจิตรตระการตาเป็นอันมาก  มีกายทิพย์ อิ่มทิพย์  เป็นต้น  
ดังนั้น สวรรค์ช้ันน้ีนั้นเป็นสวรรค์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโลกมนุษย์เพราะต้ังอยู่เชิงเขาพระสุเมรุและสวรรค์ช้ัน
นี้ลอยอยู่บนอากาศ มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาได้   

นอกจากนี้ ท้าวมหาราช นอกจากจะปกครองเทวดาแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองพิทักษ์
รักษาโลกมนุษย์ด้วย จึงเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ท้าวจตุโลกบาล แต่นิยมเรียกกันว่า อินทะ  ยมะ วรุณะ 
และกุเวระ และคอยสอดส่องพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร เพราะเทวดากับมนุษย์มีความ
เกี่ยวข้องกัน คอยอาศัยซึ่งกันและกันและคอยปกป้องพวกมนุษย์ที่ท าความดีให้รอดปลอดภัยจาก
อันตรายต่าง ๆ พวกเทวดาเป็นห่วงว่า ถ้าพวกมนุษย์ไม่พากันท าความดีแล้ว เมื่อตายไปก็ต้องตกไปใน
อบายเป็นส่วนมาก เทวโลกก็จะมีเทวดาที่ลดจ านวนลงเรื่อย ๆ๑๐  

จึงสรุปได้ว่า พระภูมิเจ้าที่ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาถือเป็นเทวดาจ าพวกจาตุมหาราชิกา 
จัดเข้าในประเภทภุมมัฏฐเทวดา พรั่งพร้อมไปด้วยความสุข มีความบันเทิง เพลิดเพลิน  รื่นเริง  ด้วย
สิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ มากมาย เต็มไปด้วยทิพยสมบัติทุก ๆ อย่าง  ความสุขในระดับนี้
ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ยังจัดเป็นเพียงความสุขในระดับช้ันโลกิยะ คือ เป็นความสุขอันเกี่ยวข้อง
ด้วยโลกหรือภพภูมิที่ถูกครอบง าด้วยกามคุณ  อยู่และยังมีกิเลสตัณหา หาใช่ความสุขในช้ันโลกุตตระ
หรือบรมสุขไม่  เพราะฉะนั้น  เหล่าทวยเทพที่ยังต้องเกีย่วข้องด้วยกามคุณดังที่กลา่วมา ก็ยังต้องเวียน
เกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏอยู่ดุจกับมนุษย์ตราบใดที่ยังไม่สามารถบรรลุถึงโลกุตตรสุขหรือบรมสุขที่
เรียกว่า พระนิพพานได้ และในทางพระพุทธศาสนาที่มีค าสอนเรื่องเทวดาไว้ ผู้เขียนมีความมุมมองว่า 
ค าสอนเรื่องความมีอยู่ของเทวดา ๖ ช้ันเพื่อน ามาเสริมสร้างความเช่ือและแนวทางการปฏิบัติ นั่นคือ 
เพื่อให้มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นเทวดาด้วยคุณธรรมความดีได้ในชาตินี้ได้  โดยไม่ต้องรอให้ตาย
เสียก่อนนั้น  นั่นคือ การเป็นเทวดาได้โดยมีคุณธรรมอันเป็นค าสอนที่ต้องการให้ได้ประโยชน์และ
ได้ผลจริง ๆ ในหมู่ผู้ฟัง เพราะการฟังเรื่องเทวดาบนสวรรค์ว่ามีสุขสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ไม่ผิดอะไร
กับการฟังนิทาน พอเลิกแล้วก็แล้วไป ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรได้หรืออาจปฏิบัติด้วยเช่ือว่าตายแล้วจะได้
เป็นอย่างนั้นบ้าง แต่ก็รู้สึกว่าจะเลื่อนลอยเกินไป ต้องทุ่มเทความเช่ือลงไปจนเต็มที่ จึงจะปลอบใจให้
สบายได้ ด้วยเหตุน้ี จึงสู้ค าสอนที่ให้เป็นเทวดาด้วยคุณธรรมในชาตินี้ไม่ได้ เพราะตรงไปตรงมาและมี
เหตุผลในหลักค าสอนที่ให้เกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติตามด้วยศรัทธาและปัญญา และถึงกระนั้นเทวดาใน
สวรรค์ช้ันต่าง ๆ แม้จะมีทิพยสุข มีอายุยืนมาก เป็นต้น  แต่ในที่สุดก็ต้องจุติ (ตาย) เช่นเดียวกับมนุษย์ 
กล่าวคือ เมื่อเทวดาหมดอายุ หมดบุญแล้ว ก็จ าต้องไปเกิดในภพอื่นตามกรรมที่ตนได้ท าไว้ เช่น จาก
สวรรค์อาจจะไปเกิดในนรก เป็นเปรต อสุรกาย ก็ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาก็ไม่
สามารถหลุดพ้นจากหลักการของสังสารวัฏไปได้ ถ้าตราบใดยังไม่ได้บรรลุธรรมช้ันสูงในทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

อีกค าสอนหนึ่งที่ผู้เขียนมองว่าได้มีการกล่าวถึงความเช่ือในความมีอยู่ของเทวดาและจะ
น าไปสู่แนวทางปฏิบัติให้ดี คือ ในค าสอนเรื่อง อนุสติ คือ อารมณ์ที่ควรระลึก ๑๐ ประการ๑๑ ได้แก่ 

                                                   
๑๐ องฺ.ทุก. (ไทย)  ๒๐/๔๗๖/๑๘๐ 
๑๑  อง.ฺเอกฺก. (ไทย)  ๒๐/๑๗๙ 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๔๙๙ 

 

 

๑) พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ๒) ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม ๓) สังฆานุสติ 
ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ๔) สีลานุสติ  ระลึกถึงศีลของตน ๕ จาคานุสติ ระลึกถึงทานที่ตนบริจาค
แล้ว ๖) เทวตานุสติ  ระลึกถึงคุณที่ท าบุคคลให้เป็นเทวดา ๗) มรณสติ ระลึกถึงความตายที่จะมาถึง
ตน ๘) กายคตาสติ  ระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งาม น่าเกลียด โสโครก ๙ อานาปานสติ ตั้งสติ
ก าหนดลมหายใจเข้าออก ๑๐ อุปสมานุสติ ระลึกถึงคุณพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์ 
จากอนุสติ ๑๐ ประการดังกล่าว พระพุทธศาสนากล่าวถึงการระลึกถึงคุณความดีของเหล่าเทวดาไว้ใน
ข้อที่ ๖ ได้แก่ เทวตานุสติ ดังพระพุทธพจน์ว่า มหานามะ ยังมีข้ออื่นอีก อริยสาวกย่อมอบรมเทวตา
นุสสติว่า มีเทวดาช้ันจาตุมหาราช  ฯลฯ   ช้ันปรนิมมิตวสวัตตี  ช้ันพรหมกายิกา  เทวดาช้ันสูงกว่านั้น  
เทวดาเหล่าน้ันประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาเช่นใด (เมื่อครั้งเป็นมนุษย์) ละจากโลกนี้
ไปแล้วจึงได้เกิดในสวรรค์นั้น แม้เราก็มีศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา  เช่นนั้นเหมือนกันฯ๑๒  
ดังนั้น ค าว่า “เทวตานุสติ” แปลว่า การระลึกเนือง  ๆ   ถึงคุณที่ท าบุคคลให้เป็นเทวดา  หมายความ
ว่า ตั้งเทวดาไว้ในฐานเป็นพยานระลึกถึงคุณมีศรัทธาเป็นต้นของตนอย่างนี้ว่า เทวดาจ าพวกกามาวจร  
๖  ช้ันก็มีอยู่  จ าพวกพระพรหมมีรูป ๑๖ ช้ันก็มีอยู่ จ าพวกพรหมไม่มีรูป  ๔ ช้ันก็มีอยู่ เทวดา
เหล่านั้นประกอบด้วยคุณ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อย่างใดแล้วไปเกิดเป็นเทวดาคุณมี
ศรัทธาเป็นต้นเหล่าน้ันแม้ของเราก็มีอยู่๑๓  

ในหลักธรรมว่าด้วยโภคอาทิยะ ๕ ได้มีการกล่าวถึงการพลี คือ การเสียสละช่วยเหลือหรือ
การบูชา ๕ อย่าง ได้แก่ ๑) ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ  ๒) อติถิพลี ต้อนรับแขก ๓) ปุพเพเปตพลี 
ท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ๔) ราชพลี บ ารุงราชการด้วยเสียภาษีอากรเป็นต้น เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ 
สักการะบ ารุงหรือท าบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเช่ือถือ ๑๔ ในข้อที่๕ เทวตาพลีนี้ ทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง การท าบุญอุทิศให้เทวดา  เพราะเทวดาไปจากคนที่ประกอบด้วยคุณธรรม
ต่าง ๆ  ที่อาจส่งให้ไปสุคติโลกสวรรค์ในเวลาสิ้นชีพ มีอยู่ คุณความดีของคนที่มีคุณธรรมต่าง ๆ นั้น 
คอยพิทักษ์รักษามนุษย์ที่มีศีลมีธรรม ให้อยู่เย็นเป็นสุข  พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า กุลบุตรผู้ครอง
เรือนที่ฉลาด เมื่ออยู่อาศัย ณ ที่ใด  นิมนต์พระสมณะผู้มีศีลส ารวมดีใหฉั้นภัตตาหาร แล้วอุทิศส่วนบุญ
ให้เทวดาผู้มาในที่นั้น เทวดานั้นเมื่อผู้ครองเรือนบูชาแล้วก็ย่อมบูชาตอบ เมื่อเขานับถือแล้วก็นับถือ
ตอบตั้งแต่น้ันไปก็คอยอนุเคราะห์ครองเรือน คฤหัสถ์ ผู้หวังความสุขความเจริญสืบไปในเบื้องหน้าโดย
ไม่ขาดสายก็ควรแบ่งทรัพย์ท าบุญอุทิศให้เทวดาส่วนหนึ่งด้วย๑๕ 

ผู้เขียนขอน าค าสอนที่ว่าด้วยการกระท าเทวตาพลีซึ่งได้ปรากฏในบางพระสูตรต่าง ๆ เช่น ใน
มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธองค์ได้แสดงว่า การเคารพต่อเทพเจ้าย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
สมควร อีกตอนหนึ่งแสดงว่า บุคคลใดขาดการคารวะต่อเจ้าที่เจ้าทาง อาจมีภัยโดยไม่รู้สึกตัว๑๖ ใน
รัตนสูตรก็แสดงว่า บุคคลที่สักการะปวงเทพยดา ย่อมได้รับเมตตาจิตเป็นการตอบแทน  ดังพระพุทธ
                                                   

๑๒  องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๒๘ 
๑๓  มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖.  พิมพ์ครั้งที่๑๒. (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๒๖๓. 
๑๔  อง.ฺปญฺจก. (ไทย)  ๒๒/๔๔/ 
๑๕  มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖   หน้า ๓๑๘ 
๑๖  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓/๓๔. 



๕๐๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

พจน์ว่า “ภูตเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็
ดี ขอหมู่ภูตทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดี และขอจงฟังภาษิตโดยเคารพ ดูกรภูตทั้งปวง เพราะเหตุน้ันแล ท่าน
ทั้งหลายจงตั้งใจฟัง ขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์ มนุษย์เหล่าใดน าพลีกรรมไปทั้งกลางคืนกลางวัน 
เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท รักษามนุษย์เหล่านั้น...”๑๗ ในกรณียเมตตสูตร 
พระองค์ได้แสดงถึงการแผ่ความปรารถนาดีหรือบุญกุศลไปยังสรรพสัตว์น้อยใหญ่ซึ่งรวมถึงเหล่าพระ
ภูมิเจ้าที่ทั้งหลายด้วยว่า “...พึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข  มีความ
เกษม มีตนถึงความสุขเถิด สัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคง ผอมหรือพี 
และสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ ปานกลางหรือสั้น ที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็น อยู่ในที่ไกลหรือที่
ใกล้ ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิด ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิด...”๑๘  

จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติต่อการเคารพนับ
ถือของชาวพุทธไทยที่พึงมีต่อเทพยดาอารักษ์ที่รวมถึงพระภูมิเจา้ที่ เพราะผู้ที่เช่ือผีสางเทวดาที่ถูกต้อง 
ประกอบด้วยเหตุผลตามหลักกรรม ทั้งกรรมในอดีตและในปัจจุบันเป็นใหญ่ แม้แต่การเห็นการได้ยิน
ต่าง ๆ เกิดข้ึนมาได้ ถ้าไม่มีกรรมในอดีตเข้ามาร่วม เห็นหรือได้ยินเรื่องราวต่าง ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาไม่ได้
เลย แม้จะดลบันดาลไม่ได้ก็จริง อ านาจทางจิตของฝสีางเทวดาย่อมจะมาสนับสนุนได้บ้างในฐานะเป็น
กรรมปัจจุบนั ตั้งแต่ครั้งพระสัมมาสมัพทุธเจา้ยังไม่ได้ตรัสรู้และเมือ่ตรัสรู้แลว้ ท่านก็เกี่ยวข้องกับผีสาง
เทวดามาเป็นอันมาก ถ้าจะโน้มเอียงไปตามคนสมัยใหม่ที่มิได้ศึกษาธรรมะมาให้ดีพอ ก็จะมิต้องเอาผี
สางเทวดาออกไปเสียให้หมดหรือ เรื่องที่แสดงไว้เป็นอันมากเป็นเรื่องเท็จหรือ ถ้าเกรงว่าประชาชน
บางคนจะโดนพวกหมอผีสางเทวดาต้มเอา ก็ควรจะได้ช้ีแจงหลักธรรมที่เหมาะสมอันเกี่ยวกับปัญญา
ออกมาสู่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งข้ึน เขาจะได้เกิดปัญญาทราบโดยเหตุผลว่า ผีสางเทวดานั้น ดล
บันดาลไม่ได้ ประชาชนบางท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ แต่ไม่ควรหักล้างท าลายผีสาง
เทวดาที่มีจริง ๆ ว่าไม่มี ด้วยเหตุผลที่ผู้เขียนมองว่า ในบางครั้งของมนุษย์ปุถุชน เมื่อผู้ที่มีความทุกข์
ร้อนแสนสาหัส ไม่มีหนทางอื่นใดแล้วที่จะพึ่งพาอาศัย เขาจะได้เข้าไปในห้องพระหรือวัดวาอารามซึ่ง
ย่อมมีเทวดาประจ าอยู่เสมอแล้วก็กราบไหว้พระแลว้สวดมนต์ภาวนา ตลอด จนขอร้องเทวดาที่สิงสถิต
อยู่ ณ ที่นั้น ให้มาช่วยทุกข์ของตน ก็จะท าให้เขามีก าลังใจ มีความแจ่มใสข้ึนมาบ้าง ได้ผ่อนคลาย
ความเคร่งเครียดและความเร่าร้อนลงไปบ้าง จนมีก าลังที่จะได้ต่อสู้ชีวิตต่อไปใหม่ เช่นนี้จะท าให้เกิด
ความเสียหายได้อย่างไร ถ้าผีสางเทวดาไม่มี สวรรค์และนรกก็ไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีกรรมที่
ท าไว้ทั้งช่ัวและดีก็ศูนย์หายไปหมด อย่างนี้เป็นการท าลายพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต)๑๙ได้เน้นย้ าถึงชาวพุทธไทยที่จะท าให้เกิดวิกฤตด้วยการมีศรัทธาวิปริตด้วยการฝากความหวังไว้กับ
ปัจจัยภายนอก เป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักพระศาสนา พระพุทธศาสนาต้องการให้พัฒนาตนเองตาม
หลักเหตุผลและด้วยความเพียรพยายามของตน พัฒนาตัวเองให้ดีงามยิ่งข้ึนอยู่เสมอ  ดังนั้น ชาวพุทธ
ไทยควรด ารงตนในฐานะอุบาสกอุบสิกาที่ดีซึ่งมีคุณสมบัติ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ประกอบด้วยศรัทธา 

                                                   
๑๗  ขุ.สุ. (ไทย)  .๒๕/๓๑๔/๓๖๘ 
๑๘  ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๐/๑๓ 
๑๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต).  เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต.  พิมพ์ครั้งที่ ๒ 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘), หน้า ๓๑ 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๐๑ 

 

 

๒) มีศีลบริสุทธ์ิ ๓) ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือ เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคล ๔) ไม่แสวงหาเขตบุญนอก
พระพุทธศาสนา ๕) บ าเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา๒๐ กล่าวเฉพาะหลักของศรัทธาในลัทธิและ
ศาสนาแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ความเช่ือประเภทที่ไม่มีเหตุผล เรียกว่า สัทธาญาณวิปยุตหรือศรัทธา
มืด ประกอบด้วย ๑) ความเช่ือถือในธรรมชาติ ๒) ความเช่ือถือในผีสาง เทวดา ๓) ความเช่ือถือใน
วิญญาณของบรรพบุรุษ และ๔) ความเช่ือถือในเทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิ และอีกประเภทหนึ่งคือ ความเช่ือ
ประเภทที่มีเหตุมีผล เรียกว่า สัทธาญาณสัมปยุตหรือศรัทธาสว่าง ประกอบด้วย ๑)  ความเช่ือถือใน
กฎแห่งกรรม ๒) ความเช่ือถือในผลแห่งกรรม ๓) ความเช่ือถือในสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของคน และ
๔) ความเช่ือถือในปัญญาการตรัสรู้เองโดยชอบของพระพุทธเจ้า 

ดังนั้น ความเช่ือและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธไทยในการแสดงความเคารพนับถือต่อพระ
ภูมิเจ้าที่หรือการท าเทวตาพลีนั้น ผู้เขียนมองว่า เป็นเรื่องของการแสดงถึงความกตัญญูที่มีต่อเหล่า
เทวดาที่อารักษ์แผ่นดินให้เราได้อาศัย ด้วยเหตุนี้ เรื่องความเช่ือพิธีกรรมของศาลพระภูมิเจ้าที่จึง
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่มีทั้งแบบพระสงฆ์ผู้สวดอัญเชิญเทวดามาสิงสถิต อันนี้
เป็นไปตามความเช่ือแบบพุทธและพราหมณ์ท าหน้าที่ประกอบพิธีกรรม อันนี้เป็นความเช่ือแบบ
ศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ยังมีบางแห่งใช้ทั้งพระสงฆ์และพราหมณ์ประกอบพิธีร่วมกันก็มี จนมีการตั้ง ข้อ
สงสัยว่าความเช่ือเรื่องการบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่นี้เป็นความเช่ือของใครกันแน่ระหว่างพระพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วจะเห็นว่า พระพุทธศาสนานั้น แม้ว่าจะเกิดใน
ท่ามกลางความเช่ือแบบศาสนาพราหมณ์ก็ตาม  แต่พระพุทธศาสนานั้นมีความแตกต่างกับศาสนา
พราหมณ์อย่างสิ้นเชิง  และแม้ว่าพิธีกรรมบางอย่างทั้งของพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์นั้นจะ
ปะปนกันอย่างไรก็ตาม ก็หาใช่แนวคิด วิถีทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเหมือนกันไม่ กล่าวคือ 
พระพุทธศาสนายอมรับว่าเทวดา พรหมว่ามีอยู่จริง และทั้งหมดเหล่านั้นก็ล้วนเกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติคุณงามความดีด้วยตนเองทั้งสิ้น หาได้มาซึ่งความเป็นเทวดา พรหมจากอิทธิปาฏิหาริย์ใด ๆ 
ทั้งสิ้นไม่ อีกอย่างหนึ่ง  พระพุทธศาสนามีหลักการเพื่อให้มวลมนุษย์เป็นเทวดาเสียทั้งแต่ยังมีชีวิตเป็น
มนุษย์ในโลกด้วยการประพฤติหลักโลกปาลธรรม ๒ ประการ ได้แก่ หิริ ความละอายแก่ใจต่อการ
กระท าความช่ัว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความช่ัว๒๑ และเมื่อมนุษย์มีหลักธรรมทั้ง ๒ นั้นอยู่
ประจ าใจแล้ว พระพุทธศาสนาถือว่าดีกว่า ประเสริฐกว่าเทวดา พรหมทั้งหลายเสียอีก อย่างไรก็ตาม 
ความมุ่งหมายของการบูชาพระภูมิเจ้าที่ก็เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อเทวดาที่ช่วยอารักษ์
แผ่นดินของเรา เป็นการเน้นเตือนสติสัมปชัญญะของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ว่าไม่ให้ประมาท ให้ดู
ตัวอย่างที่ดีงามที่ท่านเทวดาทั้งหลายต่างได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้ว ซึ่งมีผลเป็นความสุขในสวรรค์ช้ัน
ฟ้า ฉะนั้น การหยุดอยู่แค่การกราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ การคอยปรนนิบัติด้วยข้าวน้ าอาหารคาว
หวาน เป็นต้น หาใช่จุดหมายที่แท้จริงในการปฏิบัติเทวตาพลีในทรรศนะของพระพุทธศาสนาไม่ การ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็คือ ดูเทวดาและพรหมเป็นตัวอย่างในการประกอบกรรมดี (เทวตานุสติ) แล้วลงมือ
ประพฤติปฏิบัติตามให้ได้อย่างท่านจึงจะช่ือว่าได้ท าตามพุทธประสงค์ที่แท้จริง 
 

                                                   
๒๐  องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๔/๒๓๐ 
๒๑  องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๕๕/๖๕ 



๕๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

๓. บทสรุป 
      จากประเด็นค าถามที่ผู้เขียนมีข้อสงสัยในเชิงศาสนาที่ว่า ในความเป็นอัตลักษณ์ของการ
เคารพนับถือศาสนาในลักษณะเอกภาพของความเป็นพหุภาพของชาวพุทธไทย พุทธกระบวนทรรศน์
ควรมีความความเช่ือและแนวปฏิบัติอย่างไรกับศาลพระภูมิเจ้าที่จึงท าให้มีความกลมกลืนกันนั้น 
ภายหลังจากการได้ศึกษา พบว่า ในทรรศนะพระพุทธศาสนาถือว่า พระภูมิเจ้าที่เป็นเทวดาช้ันจาตุ
มหาราชิกา ซึ่งเป็นเทวดาประเภทที่ ๑ ในบรรดาเทวดา ๖ จ าพวกที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด พระ
ภูมิเจ้าที่จัดเป็นเทวดาจ าพวกโอปปาติกะ ผู้เกิดข้ึนด้วยบุญกุศลของตนที่ได้กระท าไว้ในชาติที่แล้ว ๆ 
มาเอง โดยไม่ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นผู้ให้ก าเนิดเหมือนกับมนุษย์ มีสวรรค์วิมานเป็นที่อยู่ มีอาหาร 
เครื่องประดับและอายุอันเป็นทิพย์ตามระดับช้ันของสวรรค์ อย่างไรก็ตาม พระภูมิเจ้าที่  คือ เทวดา
หรือเทพารักษ์ที่อยู่ประจ าตามศาลพระภูมิเจ้าที่ที่มนุษย์สร้างไว้ภายในบริเวณบ้านเรือน เพราะมนุษย์
มีความเช่ือว่าพระภูมิเจ้าที่สามารถให้การคุ้มครอง ปกป้อง รักษาให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบริเวณ
บ้านเรือนน้ัน ๆ มีแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง การเคารพบูชา
ต่อพระภูมิเจ้าที่ ชาวพุทธไทยจ าต้องยึดหลักข้อเทวตานุสติ ซึ่ง พระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้ไว้เพื่อให้
มวลมนุษย์มีความเช่ือมั่นในการกระท ากรรมดีและเพื่อให้พิจารณาเห็นคุณธรรมและการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่สามารถท าตนให้เป็นเทวดาได้เช่นเดียวกับเทวดาที่ตนเคารพนั้น อย่างไรก็ตาม เทวดาหรือ
พระภูมิเจ้าที่ หากไม่ได้บรรลุธรรมอะไร ๆ ก็ถือว่ายังมีกิเลส มีการเกิดและตายเช่นเดียวกันกับมนุษย์ 
เทวดาและมนุษย์จึงเสมอกันโดยสภาพธรรม โดยความเป็นไปของกฎสามัญลักษณะ ได้แก่ มีความไม่
เที่ยงแท้ ยังแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และไม่มีตัวตนที่จะสามารถให้ยึดมั่นถือมั่นได้อย่างแท้จริง ฉะนั้น 
ในข้อเทวตานุสติจึงมิใช่เพียงแค่การบูชาเพื่อหวังผลจากพระภูมิเจ้าที่ดังที่ชาวพุทธไทยปฏิบัติกันใน
ปัจจุบัน แต่ข้อว่า เทวตานุสติ เป็นการเน้นย้ า เป็นการเตือนสติของมนุษย์ว่าต้องรู้จักพิจารณาให้เห็น
ด้วยปัญญามากกว่าศรัทธาความเช่ือที่มีอยู่ว่าท่านได้ท าคุณงามความดีอะไรไว้จึงได้เป็นเทวดา ตน
จะต้องท าอะไร อย่างไรบ้างจึงจะมคีวามสุขเช่นน้ัน ตรงนี้ต่างหากถือเป็นจดุประสงค์ที่แท้จริงของหลัก
ค าสอนเกี่ยวกับเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้มนุษย์พยายาม
เอาใจใส่การกระท าของตนเองว่าดีพอหรือยัง พอที่จะเป็นเทพบุตร เทพธิดากันหรือยัง  ความ
ศักดิ์สิทธ์ิในพระพุทธศาสนาแท้อยู่ที่กรรม กล่าวคือ การกระท าดีของมนุษย์เองเป็นส าคัญ โดยมีพระ
รัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางใจอันประเสริฐสุด ส่วนเทวดาในสวรรค์ช้ันต่าง ๆ นั้น มนุษย์สามารถเข้าถึงได้
ด้วยความเช่ือ ความคิดฝันเท่านั้น น้อยคนนักที่จะสามารถพบเห็นเทวดาได้ด้วยตาจริง ๆ ของตน การ
ที่พบเห็นได้ก็ต้องผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรมช้ันสูงจนมีจิตประณีตเกิดฤทธ์ิต่าง ๆ มีตาทิพย์ หูทิพย์ 
เป็นต้น  พระพุทธศาสนาจึงมีหลักค าสอนให้มนุษย์ผู้ต้องการปฏิบัติต่อเทวดาที่สามารถสัมผัสได้ด้วย
ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ กล่าวคือ การประพฤติปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาเป็นเทวดาประจ า
บ้านเรือนด้วยความกตัญญูรู้คุณ สามีกับภรรยาก็สามารถเป็นเทวดาที่ดีต่อกันได้ด้วยการประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะบทบาทและหน้าที่ของตน ครูอาจารย์ก็เป็นเทวดาของลูกศิษย์ เป็นต้น 
และผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติชอบต่อท่านเหล่าน้ันก็ยังมีผลมากกว่าการปฏิบัติต่อพระภูมิเจ้าที่
หรือเทวดาอย่างประมาณมิได้ เพราะท่านมีคุณต่อเราจริง เราสามารถให้อะไร ๆ ที่ดีมีประโยชน์ต่อ
ท่านได้จริง ดังนั้น ตามหลักพระพุทธศาสนาจึงถือว่า กรรมเท่านั้นที่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ตน
ผู้กระท าด้วยตนเองได้ มิใช่ได้มาโดยการอ้อนวอน ฉะนั้น ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นความเช่ือที่
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เกิดจากปัญญา เ ช่ือในเรื่องการกระท าความดี เ ช่ือว่าความสุขและความทุกข์ มวลมนุษย์มี
ความสามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งและแก้ไขได้ด้วยตนเอง และหากความเช่ือใด ๆ ของชาวพุทธไทยไม่
เป็นไปในเรื่องกรรม ผลของกรรม ทุกคนมีกรรม และเช่ือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า ทั้ง๔ประเภท
นี้แล้ว ความเช่ือเหล่านั้นถือว่าผิด ไม่ถูกต้อง จ าต้องละทิ้งเสีย กล่าวได้ว่า การด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันของชาวพุทธไทยควรประกอบด้วยศรัทธาและปัญญา กล่าวคือ ใช้ศรัทธาเพื่อให้เกิดความ
เช่ือมั่นในการกระท าต่าง ๆ และใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติของตนตามแนวพระพุทธศาสนา 
แม้ว่าศรัทธา พระพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นปัจจยัที่ส าคัญยิ่งที่จะน าไปสู่ปัญญา ความรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็
ตาม แต่พระพุทธศาสนาก็มิได้ต้องการให้มวลมนุษย์หยุดอยู่เพียงแค่นี้ มวลมนุษย์จ าต้องอาศัยศรัทธา
เป็นพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่ปัญญา เมื่อเกิดปัญญาแล้ว ศรัทธาก็ไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อการด าเนินชีวิตอีก
เลย  แต่ปัญญาจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยความเพียรพยายามทีม่ั่นคง ฉะนั้น ศรัทธาต้องควบคู่กับปัญญา หาก
ศรัทธาปราศจากปัญญาจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตทุก ๆ ด้าน ทั้งชีวิตส่วนตัวและ
ส่วนรวมในสังคม 
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ผู้น าคณุธรรมกบัการพฒันาประชาธิปไตยร่วมสมัย 
Moral leaders and contemporary democratic development 

ดร.ปรมต วรรณบวร 
บทคัดย่อ 

 การพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านมา ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมนั้น 
ประเทศไทยก็ได้ตระหนักมาตลอดถึงความส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย ว่าจะท าอย่างไรให้มี
เสถียรภาพ มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีความขัดแย้งเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ตามข้อเท็จจริงของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จะให้ความส าคัญกับค าว่า  เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเท่า
เทียม คือ ไม่มีการแบ่งชนช้ัน ซึ่งทุกสังคมให้การยอมรับและให้ความส าคัญ  แต่ในขณะเดียวกันก็มี
หลายรัฐ หลายประเทศมีการปกครองแบบแบ่งชนช้ัน ประชาชนไร้ยศถาบรรดาศักดิ์ถูกจัดให้เป็นคน
ช้ันต่ าที่ไร้ค่า เหตุนี้แล้วมนุษย์ที่ถูกจัดเป็นคนช้ันต่ าจึงถูกกดข่ีมีปัญหา โดนบังคับให้ใช้แรงงาน และ
การกดข่ีข่มเหง ไร้ซึ่งความยุติธรรม ทั้งหมดมีเรื่องราวของการดิ้นรน ต่อสู้ที่ต้องแลกด้วยชีวิต เลือด 
เนื้อ หยาดเหงื่อและน้ าตา บรรพชนคนในอดีตต้องเดินทางอย่างโหดร้ายเพื่อลบการยึดถือธรรมเนียม
เหล่าน้ีด้วยความเสียสละ ที่อาจต้องแลกด้วยชีวิต จนก่อเกิดวีรบุรุษผู้เกลียดชังความไม่เท่าเทียม ลุก
ข้ึนต่อต้านทวงคืนอิสรภาพให้คนหมู่มากที่ก้มหน้าก้มตารับใช้คนช้ันสูงด้วยความทรมาน การต่อสู้กับผู้
มีอ านาจสูงสุดเป็นเช่นไร ไม่มีใครรู้ นอกจากผู้เสียสละเพื่อชาติเหล่านั้น พวกเขาเท่านั้นที่รับรู้ และ
จดจ าการเดินทางเพื่อสันติภาพน้ันได้ดีที่สุด แต่ผู้เสียสละเหล่าน้ันมิทันได้อยู่ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้
รับรู้ มีเพียงประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกจากผู้ร่วมเหตุการณ์และหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น 
ที่กล่าวว่า เขาเหล่านั้น คือ ผู้มีคุณธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ส่วนรวมควบคู่ไปกับพัฒนาการของ
สังคมไทย 

Abstract 
Past democratic development Affecting the lives and well-being of people in 

that society Thailand has always realized the importance of democratic 
development. What to do to be stable Have peace There is no conflict. However, 
according to the facts of democracy Will give importance to the word freedom, 
equality and equality, that is, there is no class division Which every society gives 
recognition and importance But at the same time there are many states Many 
countries have a split-class rule. People without rank, being classified as a worthless 
low class For this reason, the human being that is classified as a lower class is 
therefore oppressed with problems. Forced to use labor And persecution Without 
justice All have stories of struggling. Fight to exchange life, blood, flesh, sweat and 
tears. The ancestors of the past have to travel cruelly to erase these customs with 

                                                   
 อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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sacrifice. That may be exchanged by life Until creating a hero who hates inequality 
Rose up against the need to return freedom to many of those who had been bent 
on serving the high class with torture What is the battle with the highest authority? 
No one knows except those who sacrifice for those nations. They only recognize And 
remember that the journey for peace is the best But those martyrs were able to 
convey to future generations. There is only a history that has been recorded by the 
participants of the event and the current evidence that said that they are virtuous 
people to create peace for the public along with the development of Thai society. 

 
๑. บทน า 

ในขณะเดียวกัน บริบทของความเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่ จะยึดโยงค่านิยมและวิถีชีวิตที่ที่
ดีงามที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ค าว่าคุณธรรมของผู้น า จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนและด ารงอยู่ใน
สภาพสังคมที่ถือกันว่าเป็นสังคมที่ดีงาม อีกทั้งการกระท าด้วยส านึกของความเป็นมนุษย์ ที่จะสามารถ
ใช้ความถูกต้องและความชอบธรรมเป็นหลักในการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม จะท าให้
คุณธรรมกลายเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง กลายเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่คอย
ก าหนดมิให้มีการละเมิดศีลธรรมทางการเมืองนั่นเอง ดังนั้นสังคมที่ดีควรเป็นสังคมที่มีผู้ที่ยึดมั่นใน
หลักธรรม ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางสังคมของการบ่มเพาะคุณธรรม ให้มีระดับคุณธรรมของสังคมที่
ดีงาม สามารถกล่าวได้ว่าสังคมใดมีคุณธรรมของคนปรากฏอยู่สูงก็จะเห็นได้ชัดว่าบุคคลในสังคมนั้นมี
ความเป็นประชาธิปไตยสูงไปด้วย คุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดข้ึนในบุคคลเพื่อให้มี
คุณภาพดีนั่นเอง ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ า 
ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ข้ึนต่อ
คุณภาพของประชาชน  เหตุน้ีจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยคุณธรรมไม่สามารถแยกตัวออกจากวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยได้เพราะได้มีการก าหนดแนวทางวิถีชีวิตที่สัมพันธ์สอดคล้องกันนั้นเอง และปฏิเสธไม่ได้
ว่า ความมีคุณธรรม คือการที่ผู้นั้นรู้และเข้าใจในหลักธรรมแล้วน าไปปฏิบัติไปในทางที่ดีได้ด้วย นั่นคือ 
ถ้าบุคคลใดสามารถเข้าใจในหลักธรรมที่สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างละเอียดและยึดถือ
น าไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้ จะสามารถขัดเกลาให้บคุคลนั้นมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม
ในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันที่แท้จริงได้ด้วยน่ันเอง 
  
๒. แนวคิดผู้น าและภาวะผู้น า 
 ผู้น า (Leader) กับภาวะผู้น า (Leadership) มีความหมายแตกต่างกัน ผู้น าอาจเป็นค าที่เกิด
ในยุคหลัง ในยุคก่อนน้ันมีค าที่แสดงความเป็นผู้น า เช่น หัวหน้า ประมุข ราชา พญา เป็นต้น  
 Bennis and Nanus  กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ผู้น าเป็นผู้ที่จะน ากลุ่มให้พ้นจาก
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ความทุกข์ยาก ขจัดปัญหา ขจัดความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในกลุ่ม และฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายของสังคมที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล๑ 

ส าเริง สิงหะวาระ กล่าวว่า ผู้น า คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และผู้รับ
ฝากซึ่งปณิธานและความหวัง ผู้น าจึงเป็นภาพลักษณ์หรือภาพสะท้อนของประชาชน๒ 

จึงสรุปได้ว่า ผู้น า คือ ผู้ที่มีบทบาทเหนือผู้อื่นในกลุ่ม สามารถใช้อ านาจหน้าที่ อิทธิพล และ
บารมีดึงดูดใจให้เต็มใจปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการหรือค าสั่งของเขาเหนือการปฏิบัติตน
หรือพฤติกรรมของผู้อื่น 

ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นค าศัพท์ทางการบริหารที่ยังหาความหมายที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันไม่ได้ ความหมายของภาวะผู้น าแตกต่างกัน ดังนี้  
 Janda กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสมาชิกในกลุ่มซึ่งเกิด
จากการที่สมาชิกในกลุ่มรับรู้ว่ามีสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิที่จะก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของมวล
สมาชิก๓ 
 Jacobs กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้
สารสนเทศ เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเช่ือมั่นว่าหากท าตามแล้วจะบรรลุตามที่ต้องการ๔ 
 Boles and Devenport กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มที่
จะช่วยให้กลุ่มได้ก้าวหน้าไปสู้จุดประสงค์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ช่วยท าให้กลุ่มคงอยู่ได้ และช่วยสมาชิก
ของกลุ่มสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ โดยสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม๕ 
 Daft กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของคนที่เป็นผู้น าในการใช้อิทธิพลหรือ
แนวโน้มน้าวบุคคลอื่น เพื่อน าไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมาย๖ 
 จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น านั้นมีอยู่หลากหลาย แต่
ผู้ศึกษาทางรัฐศาสตร์ต่างยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ผู้น าเป็นสถาบันที่ส าคัญประการหนึ่งในโครงสร้าง
ของระบบการเมือง ในทัศนะทางสังคมวิทยาเรียกผู้น าว่าชนช้ันน า (elite) และถ้าหากเป็นชนช้ันน าที่
มีอ านาจบังคับบัญชาผู้อื่นได้ ไม่ว่าอ านาจนั้นจะมาจากพื้นฐานแห่งการใช้ก าลังบังคับหรือมาจาก
ข้อตกลง ซึ่งเกิดจากความยินยอมของประชาชนก็ตาม คนประเภทนี้เรียกว่า ผู้ปกครอง (rulers) ซึ่ง
ผู้น าตามความหมายน้ีก็คือ บุคคลผู้มีอิทธิพลเพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าตามค าช้ีแนะค าสั่งของตน ซึ่ง
ทุกสังคมจะมีคนประเภทนี้อยู่ 

                                                   
๑ Bennis, G., & Nanus, B. (1981). Leadership: Executive ability. New York: Harper & 

Row. 
๒ ส าเริง สิงหะวาระ. ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี. กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล.๒๕๒๖ 
๓ Janda, K. F. (1960). Towards the explication of the concept of leadership in 

terms of the concept of power. Human Relations, 13(3), 345-363. 
๔ Jacobs, T. O. (1970). Leadership and exchange in formal organizations. 

Alexandria,  A” Human Resources Research Organization  
๕ Boles, W., (1986). Research in education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
๖ Daft, L. (1994). Management. Canada, NL: Harcourt Limited. 
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๓. ทฤษฏีคุณลักษณะผู้น า (trait approach) 

ผู้น ามีหลายลักษณะ การที่จะเป็นผู้น าได้นั้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณลักษณะที่
แตกต่างจากคนทั่วไป เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าบุคคลอื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตลอดเวลา การได้มาซึ่งผู้น าแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างกัน บางคนเกิดจากอ านาจบารมีหรือกาจ
เกิดจากคุณงามความดีก็ได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับโอกาส สถานการณ์ และความต้องการ หลักเกณฑ์ในการ
จ าแนกลักษณะของผู้น าของนักวิชาการแต่ละท่านก็อาจแตกต่างกันไป แต่ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับทางด้าน
การเมืองทั้งสิ้น เช่น  
 สตอกดิลล์ (Stogdill) อ้างถึงใน สุนทร วงศ์ไวยวรรณ. ได้รวบรวมคุณลักษณะของผู้น าที่มัก
ค้นพบ ผลการส ารวจเขาได้พบว่าผู้น ามักจะมีคุณลักษณะที่ดีกว่าหรือมากกว่าผู้ตามในด้านต่างๆ 
เหล่านี้ คือ สติปัญญา การมีส่วนร่วม การพึ่งพาได้  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การเข้าร่วม
กิจกรรม การเข้าสังคม ความมั่นใจในตัวเอง ความทะเยอทะยานความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การ
ปรับตัว ความเสมอต้นเสมอปลายความรู้ เกี่ยวกับงาน ความร่วมมือ ทักษะในการพูด ความ
รับผิดชอบ๗ 
 ทวิช เปล่งวิทยา. กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าที่ดีมี ๔ ลักษณะ คือ (๑) ลักษณะทางสติ 
ปัญญา (๒) ลักษณะทางร่างกาย (๓) ลักษณะทางอารมณ์ และ (๔) ลักษณะทางอุปนิสัย๘  

ในภาพโดยรวม คุณลักษณะของผู้น าที่ดี คือ บุคคลที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการและอะไร
คือสิ่งที่ถูกและผิด และมีวิธีการอะไรที่จะน าคนอื่น ๆ  ให้เช่ือฟังและปฏิบัติตามรวมทั้งการใช้ทรพัยากร
ที่มีอยู่เพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้น าที่ดีควรเป็นผู้ที่
สามารถหาทางเลือกและโอกาสในการแก้ไขปัญหาและท าให้หน่วยงานนั้น ๆ ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี 
ทั้งนี้ ด้วยการมีวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ และการมองโลกในแง่ดี รวมทั้งมีความสามารถในการชักชวนผู้
ตามให้ปฏิบัติงานที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะท าได้ส าเร็จ ผู้น าจึงเป็นผู้ใช้อ านาจและให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาเดียวกัน 

๓.๑ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของแบส 
 จากทฤษฎีของเบอร์น แบส๙ ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีรายละเอียดมากข้ึน แบส กล่าวว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเปน็มากกว่าค าเพียงค าเดียวที่เรียกว่าบารมี (charisma) แบส เห็นว่าความ
มีบารมีมีความจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญอีกสามส่วนของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่มีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลและการสร้างแรงบันดาลใจ แบสได้ให้ค านิยามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่กว้าง
กว่าเบอร์นและแบสยังมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความหมายแตกต่ างจากภาวะผู้น าแบบ

                                                   
๗ สุนทร วงศ์ไวยศยวรรณ. ภาวะผู้น า. ใน เอกสารการสอนชุดองค์การและการจัดการหน่วยที่ 12. 

นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.๒๕๔๙ 
๘ ทวิช  เปล่งวิทยา. จิตวิทยาผู้น า. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รุ่งเรือสาส์นการพิมพ์.๒๕๒๒ 
๙ Bass, B.M. & Avolio B.I. (1990). Transformational Leadership Development, (Pola 

Alto. California : Consulting Psychologists Press. 
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แลกเปลี่ยน แบสยอมรับว่าในผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผู้น าทั้งสองแบบ แต่ในสถานการณ์หรือเวลา
ที่แตกต่างกัน 

คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยทั่ว ๆ ไปจะเป็นดังนี้  
๑) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนองค์การที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ดีก ว่า

คล้ายกับผู้ฝึกสอนหรือโค้ชนักกีฬาที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะใครเลย ต้องมีการเปลี่ยน
เป้าหมายเพื่อความเป็นผู้ชนะ และต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะ 

๒) เป็นคนกล้าและเปิดเผย เป็นคนที่ต้องเสี่ยงแต่มีความสุขและมีจดุยืนของตนเอง กล้าเผชิญ
กับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง 

๓) เช่ือมั่นในคนอื่น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ านาจ และสนใจคนอื่น ๆมีการ
ท างานโดยมอบอ านาจให้คนอื่นท าโดยเช่ือว่าคนอื่นก็มีความสามารถ 

๔) ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช้ีน าให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของ
เป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า 

๕) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยท าผิดพลาดใน
ฐานะที่เป็นบทเรียน และจะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

๖) มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

๗) เป็นผู้มองการณ์ไกล ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ์ไกล
สามารถที่จะน าความหวัง ความฝันมาท าให้เป็นความจริงได้ 

 ๓.๒ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ เบอร์นาร์ด เอ็ม บาส และ บรูซ เจ อโวลิโอ 
(Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio)  
 เป็นการพัฒนามาจากทฤษฎีของนักวิชาการท่านต่างๆในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา โดยการ
ศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล และสร้างทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพข้ึนมา 

บาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) ได้เสนอโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ โดยใช้ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น าที่เขาเคยเสนอไว้ในปี โดยโมเดลนี้จะประกอบ
ไปด้วย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน 
และภาวะผู้น าแบบตามสบาย 

ส าหรับรายละเอียดของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงตามแนวทางของบาส และ อโวลิโอ ดังที่ 
รัตติกรณ์ จงวิศาล๑๐ ได้ท าการศึกษาไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม ให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงข้ึน ท าให้เกิดความตระหนักในภารกิจ วิสัยทัศน์ของทีมและของ
องค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม

                                                   
๑๐ รั ตติ กร ณ์ จง วิศาล .  ผลการฝึกอบรมภาวะผู้ น าการ เปลี่ยนแปลงของผู้น านิ สิ ต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร .
๒๕๔๓ 
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องค์กรหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่าน
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเฉพาะ ๔ ด้าน คือ 

๑) ด้านการมีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ ( Idealized Influence ) หมายถึง การที่ผู้น า
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง หรือเป็นต้นแบบส าหรับผู้ตาม ผู้น าท าตนให้ได้รับความเคารพนับถือยก
ย่อง ความศรัทธาและ ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามมีความ
พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติให้มีคุณสมบัติเหมือนกับผู้น า และต้องการเลียนแบบผู้น าของเขาสิ่งที่
ผู้น าต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถสื่อสาร ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปสู่ผู้ตามได้ ผู้น าจะใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุก
สถานการณ์ ผู้น าเป็นที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผู้น าจะ
หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและ
เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะแสดงถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ ความ
เช่ือมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขาผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ
ความจงรักภักดี และความเช่ือมั่นของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้น า โดยอาศัย
วิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจ  ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น า จากการ
สร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษา
อิทธิพลของตน ในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์กรได้ 

๒) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้น าสามารถ
ประพฤติตนในทางที่ดีงามและจูงใจให้ผู้ตามปรารถนาท าตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม 
(Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรอืร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิด
ในแง่บวกผู้น าจะสร้างความชัดเจนในการสื่อสาร อันจะท าให้องค์กรมีความก้าวหน้า ประสบ
ความส าเร็จ ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ผู้น าจะแสดงความเช่ือมั่น
และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้
ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนา
ความผูกพันต่อเป้าหมายระยะยาว สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของตนเอง และมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน 

๓) ด้านการกระตุ้นสติปัญญา ( Intellectual Stimulation) หมายถึงการที่ผู้น ามีการ
กระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน เพื่อหาข้อเพื่อหาข้อสรุปใหมท่ี่ดีกว่าเดิม
เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับ
สถานการณ์เก่าๆด้วยวิธีการแบบใหม่ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ
พิจารณาปัญหา และการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วย
วิธีใหม่ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล ใจกว้าง ให้อิสระทางความคิด  แม้ว่า
ความคิดของผู้ตามจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า ผู้น าต้องท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่  เกิดข้ึน
เป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ ตาม
ว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุก  คน 
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ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง การกระตุ้นทาง  ปัญญาเป็นส่วนส าคัญ
ของการพัฒนาความสามารถของผู้ตาม ในการเข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

๔) ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู้น าจะมีความสัมพัน
เกี่ยวข้อง กับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าที่ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้รู้สึกมีคุณค่า
และมีความส าคัญ ผู้น าจะให้การสนับสนุน การกระตุ้นก าลังใจ และการเป็นพี่เลี้ยงที่คอยแนะน า 
ติดตามดูแลผู้ตาม เป็นผู้ฟังที่มีประสทิธิภาพ เข้าใจผู้ตามแต่ละคนและมอบหมายงานที่มีคุณค่าและท้า
ทายความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงข้ึน ผู้น าให้โอกาสผู้ตามในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน สิ่งส าคัญคือผู้น ายอมรับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้น าต้องมีการส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง ผู้น าต้องมีความสนใจใน
ความรู้สึกความสุข ความทุกข์ของผู้ตามแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบคุคลเปน็คนที่มีมันสมอง มีจิตใจเป็น
ของตนเอง มากกว่าจะเห็นว่าเขาเป็นเพียงพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิตเท่านั้น 

จากแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้ เ ขียนจึงสนใจภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกให้เห็นในการจัดการ
หรือการท างาน เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน ให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม
หรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร้่วมงาน จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบทางพฤติกรรม
เฉพาะ  ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น
เชาว์ปัญญา และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลในเชิงอุดมการณ์ ในด้านนี้ 
ผู้น าจะแสดงถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความแน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ในด้านนี้ผู้น าสามารถ
ประพฤติตนในทางที่ดีงามและจูงใจให้ผู้ตามปรารถนาท าตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม 
(Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรอืร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิด
ในแง่บวก  ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ในด้านนี้ผู้น ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการ
เผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิธีการแบบใหม่ได้ และ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ในด้านนี้ สิ่ง
ส าคัญคือผู้น ายอมรับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้น าต้องมีการ
ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง ผู้น าต้องมีความสนใจในความรู้สึกความสุข ความทุกข์ของผู้ตามแต่
ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นคนที่มีมันสมอง มีจิตใจเป็นของตนเอง มากกว่าจะเห็นว่าเขาเป็นเพียง
พนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิตเท่านั้น 

๔. ผู้น าคุณธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมสมัย 
ในที่นี้ผู้เขียนใคร่ขอน าหลักธรรมที่นอกจากบุคคลทั่วไปควรน ามาเป็นเครื่องช้ีน าในการ

ด าเนินชีวิตแล้ว ตัวผู้น าในระบอบประชาธิปไตยก็ควรน ามาปฏิบัติด้วย คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 



๕๑๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ประกอบด้วย (๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรูจ้ักเหตุ คือการเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเปา้หมาย  (๒) อัตถัญญุตา 
รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล คือ การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่  (๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน การเป็น
บุคคลที่รู้จักตน คือ รู้จักว่าตนเป็นใคร (๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ การรู้จักประมาณ รู้จักความ
พอดี  (๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา คือ การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม  (๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน 
สังคม คือ การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม  และ(๗) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล คือ การรู้จักบุคคล 
หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อื่น๑๑ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักธรรมหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยได้ เพราะหลักสัปปุริสธรรม  เป็นหลักธรรมใน
พุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงคุณสมบัติส าหรบัสปัปรุิสชน หรือคนดี, หรือ ธรรมของผู้ดี ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ เป็นธรรมที่ท าให้ผู้น าเป็นผู้น าสมบูรณ์แบบ ให้สอดคล้องกับความเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้น าที่ยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ทั้ง สามารถน ามาสังเคราะห์สู่กระบวนการบูรณาการให้
สอดคล้องกับผู้น าในระบอบประชาธิปไตย ได้ดังนี้ 

 ๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ คือเป็นการรู้จักหน้าที่เป็นการท าหน้าที่ของตนเองให้
สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัย
ต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน มีการเรียนรู้เพิ่มพูนทกัษะงานในหน้าที่ของตนเองซึง่สอดคล้องกับความ
เป็นประชาธิปไตยคือการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้  

๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มี
เหตุผลที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ข่มใจในสถานการณ์ต่างๆได้เสมอ ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมาย
ชัดเจน งานจะส าเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี 
สามารถแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวมมีการค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือการมีความสามารถอธิบายความมุ่งหมายและ
หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้อื่นเข้าใจเพื่อช่วยเหลือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางการเมืองได้  

๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร คือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสามารถ มีสติปัญญา มีความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีอุดมการณ์เช่ือมั่นในตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอ พัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้น 
ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง รู้จักตนเอง ตนเป็นใคร เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง มีบทบาท
หน้าที่อย่างไรในสังคม อีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเมื่อใดเวลาใดและสถานที่ใดจึงจะ
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือการมีความสามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มี
ความยืดหยุ่นได้และให้ค าแนะน าแก่ผู้อื่นมีความเข้าใจตรงกันในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยเสมอ  

                                                   
๑๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). สลายความขัดแย้ง: นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด.๒๕๔๖. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๑๓ 

 

 

๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี คือเป็นการรู้จักความพอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี พอประมาณ ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป มี
ความมัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพ มีความเข้าใจในการด ารงชีพอย่างพอดี  
พึ่งตนเอง คือ อยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพและวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการ
เมืองได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ เสมอแม้ว่าจะแตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย คือในทางการเมือง
ควรเคารพระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลางเสมอ อีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของ
ตัวเองเมื่อใด เวลาใด และสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม  

๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพุทธศาสนามีความเหมาะสม
ใกล้เคียงกันในหลายมิติ  ดังนั้นการรู้และยอมรับ การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม เป็นการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา เช่น สามารถปรับปรุงวิธี
ด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้ และให้ค าแนะน าแก่ผู้อื่นมีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับความ
เป็นประชาธิปไตย คือการมีสามารถแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวมและ
สามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมอ  

๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม คือเป็นการเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม รู้ความ
ต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ยอมรับกติกาของสังคมนั้นๆ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับสภาพของสังคม เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไม่สร้างปัญหา
ให้ชุมชนที่ตนเอง อาศัยเรียนรู้การเหมือน ความต่างของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็น
ประชาธิปไตย คือการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้ พร้อมกับการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆเสมอ 
แม้ว่าจะแตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี  

๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อื่น คือเป็นการเรียนรู้ในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การรู้จักเสียสละให้กับบุคคลอื่นๆ การเข้าใจพื้นเพ ใจคอและ
อารมณ์ของคนในชุมชน มีการยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของผู้อื่น จิตใจกว้าง เรียนรู้การการ
ด าเนินชีวิตร่วมกันและการเรียนรู้บุคคลอื่น ได้มีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์กับศาสนสถาน ซึ่งสอดคล้อง
กับความเป็นประชาธิปไตย คือ มีการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สามารถอธิบายความมุ่งหมาย
และหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้อื่นเข้าใจเพื่อช่วยเหลือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมือง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ไปพร้อมกับการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม
เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงานและให้ก าลังใจกับผู้อื่นทั้งในด้านที่มีปัญหาส่วนตัวและปัญหา
ครอบครัว 

๕. สรุป  
ผู้น าที่มีคุณธรรมที่เรียกว่าล้ าหน้าในยุคสมัย  คือสามารถเสนอสิ่งที่แตกต่างห่างไกลจาก

ความคิดของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้น จิตใจของผู้น าลักษณะนี้น่าเอาเปน็เยี่ยงอย่างในความกลา้หาญใน
ความเสียสละและความแน่วแน่ มีจิตใจหล่อหลอมตัวเองให้สูงส่ง ทั้งการเมือง ศาสนา สร้างคุณค่าที่
ดี  เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ มีอุดมการณ์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีคุณลักษณะผู้น า (trait approach) 
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ที่กล่าวว่า ผู้น ามีหลายลักษณะ การที่จะเป็นผู้น าได้นั้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณลักษณะที่
แตกต่างจากคนทั่วไป จะมีลักษณะภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง อันเป็นผู้น าที่มีแนวคิดที่ทรงอิทธิพลตอ่
สังคมที่ให้สังคมนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งผู้น าที่มีความเป็นประชาธิปไตยในเบื้องต้น คือควร
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักพุทธธรรมด้วย ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางสังคมของการบ่มเพาะคุณธรรมของ
ความเป็นมนุษย์ ให้มีระดับคุณธรรมของความเป็นประชาธิปไตยของสังคมที่ดีงาม หรือกล่าวได้ว่า
คุณธรรมไม่สามารถแยกตัวออกจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ ซึ่งนั่นคือผู้น าควรมีการเรียนรู้หลักธรรม
และความเป็นประชาธิปไตยให้เข้าใจและปฏิบัติได้ อันจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ต่อไป 
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การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรบัโรงเรียนวิถีพุทธยคุใหม่ 
Development of learning skills in the 21st century  

for modern Buddhist schools 

ณัฐกานท์  กล่อมกูล 
ผศ.ดร.อุทัย สติม่ัน 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มุ่งน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักไตรสิกขา มาใช้ใน

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อันจะท าให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ เช่นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การ
สื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ต้องเป็น
กระบวนการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมที่มีความพร้อมใน
การแข่งขันกับสังคมโลก  การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ย่อมอ านวยประโยชน์เป็นอเนกประการ นั่นคือ 
ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ สมาชิกในบ้านและชุมชน 
เป็นคนดี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน
มากยิ่งข้ึน วัดได้ศาสนทายาทที่ดีและเป็นก าลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากข้ึน โรงเรียนได้รับ
ความไว้วางใจ เช่ือมั่นและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ :  ทักษะการเรียนรู้  ศตวรรษที่ ๒๑  โรงเรียนวิถีพุทธ  

Abstract 
This article focuses on the principles of Buddhism, especially the threefold 

principles. Used to develop learning skills that will make a person good Good and 
happy people, which are important and essential skills for society in the 21st century 
for contribute to the development of human resources with knowledge and ability 
Have learning skills Such as analytical thinking Creativity and innovation 
Communication and working with others Education is important to national 
development. Must be a development process that will lead to success Is a learning 
society, a society that is ready to compete with the world society  Development of 
Buddhist schools Would benefit many things, that is, both houses, temples and 
schools benefiting from the development of Buddhist schools House members and 
communities are good people. Do not interfere with all kinds of punishment and 
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drug abuse. Is an important force in community development The temple has good 
heirs and is more powerful in propagating Buddhism. The school is trusted. 
Confidence and cooperation from stakeholders 
Keywords:   learning skills   21st century   Buddhist schools 

๑. บทน า 
 การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ก าลังคนของ
ประเทศ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น
การจัดการศึกษาจึงควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทรอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดใหม่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็น
ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ท าให้โลกทั้งโลกเช่ือมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
เป็นโลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมในวันพรุ่งนี้ถูกก าหนดโดย
ทักษะและความรู้ที่ต้องการในปัจจุบัน๑ เป็นยุคที่ความเจริญทางเทคโนโลยีว่ิงเข้ามาหาเราอย่าง
รวดเร็ว มีความแรงและต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมบริโภค ที่สร้างค่านิยมในวัตถุ และขณะเดียวกันก็ได้
กัดกร่อนความเป็นมนุษย์ที่มีเหตุผล รุกรานวัฒนธรรมเชิงปัญญาลง เป็นการรุกรานที่เห็นได้ชัดใน
ระนาบของคุณภาพคนและคุณภาพการศึกษาของคน และหากพิจารณาอย่างชัดเจนแล้วจะเห็นได้ว่า 
ปัญหาของระบบการศึกษาไทยปัจจุบัน เกิดจากหลายปัญหา อาทิเช่น การศึกษา ไทยเป็นระบบ
การศึกษาที่ไร้ปัญญา มีโครงสร้างทางการศึกษามาก ครูอาจารย์สอนไปเรื่อยๆ สอบแบบไม่มีปัญญา 
เปราะหมดทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประถม มัธยม อุดมศึกษา ระบบการศึกษาจึงจัดอยู่ในสภาพที่ไร้
ปัญญา๒ มหาวิทยาลัยอันเป็นชุมชนของผู้ทรงความรูน้ั้น แท้ที่จริงกลับมวิีญญาณเป็นทาส เยาวชนไทย
เป็นจ านวนมากไม่รักการอ่าน เด็กหลงติดในสื่อที่ไร้ประโยชน์ การอ่านเป็นทักษะและนิสัยที่ต้องสร้าง
ให้แก่คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยอย่างเร่งด่วน๓ ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างและ
เตรียมเยาวชนของชาติ เพื่อเข้าสู่โลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการจัดการศึกษาส าหรับในปัจจุบันที่
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม
ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ที่มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อนมากข้ึนตามล าดับ  เป็น
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การศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑”, (กรุงเทพฯ: เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๗),  
หน้า ๑. 

๒ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดุลย์ วิริยเวชกุล, การอุดมศึกษาปริทัศน์ ๒, มหาวิทยาลัยมหิดล.  
(พฤศจิกายน ๒๕๓๘), หน้า ๓. 

๓ ถกภาวะวิกฤตการอ่าน”  บทความพิเศษ ใน  ผู้จัดการรายวัน. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘. และอ่าน
รายงานเก่ียวกับเรื่องน้ีได้ในสมุดสถิติรายปีประเทศไทย บรรพ ๓๒ (๒๕๑๙–๒๕๒๓) หน้า ๖๔–๖๕. โดย กรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย. ใน มติชนรายวัน  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๓๘  หน้า  ๑๑. 



๕๑๘ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

การศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ เช่นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งที่จริงแล้ว
การศึกษา ต้องเป็นกระบวนการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคม
ที่มีความพร้อมในการแข่งขันกับสงัคมโลก ดังนั้น การศึกษาต้องเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้๔ มีความกระตือรือร้น โดยการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องอาศัย “ครู” เป็นผู้สอนความรู้
อาจไม่จ าเป็นส าหรบัเด็กในยุคนี้ แล้วก็ได้ ถ้าหากครูไม่รู้จักที่จะปรับเปลีย่นบทบาทเป็น “ผู้ฝึก”  หรือ 
“ผู้อ านวยการความสะดวกในการเรยีนรู้”  เพื่อจุดประกายให้เด็กได้ปฏิบตัิตาม แล้ว  อาจจะไม่ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกยุคปัจจุบัน  และอาจท าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายในกระบวนการ
เรียนรู้แบบเดิมๆ  ซึ่งเด็กในยุคนี้เป็นเด็กที่มีอิสระที่จะเลือก  แสดงความคิดเห็น  เป็นตัวของตัวเอง  มี
ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน  มีความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม  
ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร  หาข้อมูลและตอบค าถาม และยังสร้ างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุก
อย่างในชีวิต ผู้เรียนในปัจจุบันน้ี ควรมีความเข้าใจและจดจ าเนื้อหาที่เรียนไม่เพียงแต่ เพื่อสอบผ่าน
หรือ เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีเท่านั้น แต่ต้องมีการจดจ าเนื้อหาให้ยาวนานมากพอที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านการเรียน
ส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถในการท างานหรือท าช้ินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ
เช่นกัน โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของเนื้องาน พบว่าช้ินงานมีความน่าสนใจและมีความยาก 
กว่ากลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ ากว่า บ่งช้ีให้เห็นถึงระยะเวลาที่ใช้ในการท าช้ินงานซึ่ง
สะท้อนถึงความอดทนต่อการท างานด้วย แม้ว่าผู้ เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง จะมี
คุณลักษณะการท างานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ทักษะกระบวนการของการเรียนรู้ส่วนบุคคลยังคง
ต้องมีการพัฒนาและเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรียน ปัญหาเกี่ยวกับการสอน
ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปัญหาการอ่านหนังสือ ตลอดจนความทันสมัยของ
เนื้อหาที่ครูสอน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากบทบาทของผู้เรียนที่ลักษณะเป็นผู้รับ 
(Passive Learner) ท าให้บทบาทส าคัญตกอยู่ที่ผู้สอน ดังนั้นทั้งครูและศิษย์ต่างต้องพัฒนาและ
ปรับตัวเข้าหากันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้๕ โดย
เป้าหมายต้องสามารถพัฒนาคนให้มีความเป็นผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ท าให้บัณฑิตใหม่มี
แนวคิดและพฤติกรรมที่สามารถต้านทานกระแสสังคมปัจจุบันได้  อาทิเช่น  ลดความเป็นนักวัตถุนิยม  
มีความประหยัด  มีธรรมะคือหิริโอตัปปะ รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาป  ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดี

                                                   
๔ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน. อนาคตการศึกษาไทยในสองทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทซัคเซสมีเดีย จ ากัด. ๒๕๓๙ หน้า ๑๒๗–๑๓๓. 
๕ วิจารณ์  พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้ เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพ: มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ , 

๒๕๕๕. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๑๙ 

 

 

ของสังคม คุณลักษณะเหล่าน้ี๖ นับว่ามีความความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษามี
หน้าที่ส าคัญ คือการสร้างสังคมที่นิยมในวัฒนธรรมแห่งปัญญา  

จากเหตุผลดังกล่าวการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับโรงเรียน
วิถีพุทธยุคใหม่ให้มีความเหมาะสมกับความเปน็ผู้เรียนรูอ้ย่างแท้จริง  ซึ่งจะต้องอาศัยหลักไตรสิกขา ๓ 
ประการ ได้แก่ ๑. การพัฒนาด้านศีล ๒. การพัฒนาด้านสมาธิ และ ๓. การพัฒนาปัญญา ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ก็จะท าให้โรงเรียนวิถีพุทธยังเป็นโรงเรียนที่ยัง
ได้รับความนิยมในสังคมไทย 

๒. แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ   
 โรงเรียนวิถีพุทธคือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาอย่างบูรณาการ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมที่จะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชน ไทย
สามารถพัฒนาตามศักยภาพเปนคนดี คนเกงของสังคม สามารถด ารงชีวิตไดอยางมีความสุข โรงเรียน
วิถีพุทธจะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและ พัฒนาผูเรียน
โดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ โรงเรียนวิถีพุทธ คือ
โรงเรียน ที่จัดการศึกษาตามหลักค าสอนของพระพุทธเจาโดยด าเนินตามมรรค ซึ่งเปนวิถีแหงการ
ด าเนินชีวิต ในพระพุทธศาสนา ที่แปลวาทางอันประเสรฐิมีองค ๘ ประการ  พัฒนาตามหลักไตรสิกขา 
สรุปวา โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนที่ฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้งในและนอกสถานที่ 
ฝกอบรมผู เรียนใหกิน อยู ดู ฟง เปน ค าวา เปน ในกรณีนี้หมายถึงกิน อยู ดู และฟงตามหลัก 
ไตรสิกขาคือใหเกิดความประพฤติที่ดีงาม (ศีล) เกิดความมั่นคงในอารมณ (สมาธิ) เกิดความรอบ รูเท
าทัน (ปญญา) ประยุกตหลักพุทธธรรมใหใชในชีวิตประจ าวันได และสามารถบูรณาการ หลักธรรมให
เขากับรายวิชาอื่นๆ คือสอดแทรกวิถีแหงความเปนพุทธลงในทุกรายวิชาที่ท าการเรียนการสอน เป
นโรงเรียนที่เนนหลักในการด าเนินชีวิตใหมีความสุข มีวิถีแหงการด าเนินชีวิตที่ ชัดเจนนั่นคือหลักของ
มรรคมีองค ๘ ประการ๗ 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยภาวนา ๔ คือ พัฒนาการทางกาย สังคม จิต ปัญญา กระบวนการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนวิถีพุทธต้องบูรณาการไตรสิกขาเข้ากับกลุ่มสาระและกิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร นั่นคือ มีศีล 
สมาธิ ปัญญาเป็นเหมือนเส้นด้ายที่ร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมเข้าด้วยกัน กล่าวคือ โรงเรียน
ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามหลัก

                                                   
๖ พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์.  การสอน ISO9002. ในระดับอุดมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : เอกสาร

ประกอบการสัมมนาโครงการการศึกษาทั่วไป จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๐  หน้า ๘๐-๘๒. 
๗  พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต),  การศึกษาเริ่มตนเม่ือคนกินอยูเปน, (กรุงเทมหานคร: อุษา 

การพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๔. 



๕๒๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ไตรสิกขาตลอดเวลา ทั้งขณะที่กิน อยู่ ดู และฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรมวัตรประจ าวันของนักเรียน๘  
 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติ ทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือ
ประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียน โดยรวมของสถานศึกษา ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา
ชีวิตโดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรม  แสวงหาปญญาและมีเมตตาเปนฐานการด าเนินชีวิต มุงเน
นใหผศึูกษาเขาใจชีวิตแทจริงสามารถ ด าเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษา
ตามหลักพุทธธรรม ๓ ประการ  คือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา มาใชในการฝกอบรมให
ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกดาน สูการ พัฒนาที่สมบูรณได โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขานี้เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนมนุษย ที่ สมบูรณดวยภาวนา ๔   คือ พัฒนาการทางกาย สังคม 
จิตใจ และปญญา  กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธตองบูรณาการไตรสิกขาเขากับ      
กลุมสาระและกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตรนั้น คือ มีศีล สมาธิ ปญญา เปนเหมือนเสนดายที่รอยเรียง
ทุกกลุมสาระและกิจกรรมเขาดวยกัน กลาวอีก นัยคือ โรงเรียนฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบชาว
พุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น  ผูเรียนตองปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตลอดเวลา โดยเฉพาะอย
างยิ่งตองมีไตรสิกขาในขณะที่กิน อยู ดูและ ฟง ซึ่งเปนกิจกรรมประจ าวันของนักเรียน  เมื่อมี
ไตรสิกขาเปนเครื่องมือพัฒนาแลว ผลที่ตามมา  คือ ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทั้ง ๔ ดานไปพรอม
กันไดแก่๙ 
 ๑) พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย คือ การฝกอบรม 
กายใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทั้งหลายดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ  
มิใหเกิดโทษใหเปนกุศลธรรมงอกงาม ใหกุศลธรรมเสื่อมสูญในเบื้องตน คือ ใหกินเปน อยูเปน ดู เป
นและฟงเปน กายภาวนาจึงเปนเรื่องของการพัฒนาตนเองเพื่อความสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอม ทาง
กายภาพ  
 ๒) พัฒนาการทางดานสังคม (ศีลภาวนา) หมายถึง การเจริญศีลคือการพัฒนาความ 
ประพฤติฝกอบรมใหตั้งอยใูนระเบียบวินัย กฎเกณฑและกติกาของสังคม ไมเบียดเบียน หรือกอ ความ
เดือดรอนเสียหายใหแกสังคม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี  
 ๓) พัฒนาการทางจิต (จิตภาวนา) หมายถึงการเจริญจิต คือพัฒนา ฝกอบรมจิตใจ  ใหเข
มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน  มีสมาธิ 
สดช่ืน เบิกบาน ผองใส เปนตน  
 ๔) พัฒนาการทางปญญา (ปญญาภาวนา) หมายถึงการเจริญปญญา คือการพัฒนา ป
ญญา การฝกอบรมทางปญญา ใหรูและเขาใจสิ่งทัง้หลายตามความเปนจรงิ รูเทาทันการ เปลี่ยนแปลง   
ของโลกและชีวิตตามสภาวะที่เปนจริง สามารถท าจิตใจใหเปนอิสระ ไมลุมหลงไป ตามกระแสนิยม 
สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปญญา ผูเรียนที่มีการพัฒนาการทั้ง ๔ ดานนี้ จะเปน คนเกง  ดี 
และมีความสุขดวยเหตุผลดังตอไปนี้  

                                                   
๘ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อ้างใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, 

พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓๒.  
๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓๑ - ๓๓. 
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๕๒๑ 

 

 

 (๑) พัฒนาการรางกาย ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาการทางดาน ป
ญญาซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการศึกษาวิชาการที่จะท าใหผเูรียนเปนคนเกง  
 (๒) พัฒนาการทางสังคม ซึ่งเปนผลจากการยึดมั่นในศีลธรรม รักษาระเบียบวินัย และ
จรรยาบรรณ จะท าใหผเูรียนเปนคนดี  
 (๓) พัฒนาการทางจิต ซึ่งเกิดจากการบริหารทางจิตใหมีสติ สมาธิ และคุณธรรมอื่น ๆ จะ
ท าใหผเูรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เปนคนมีความสุข  
  โรงเรียนวิถีพุทธเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมตาม
หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ การกิน อยู่ ดู ฟังเป็นต่อเนื่องอย่างบูรณาการไปถึงการพัฒนา
ตนเองกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ วัตถุ เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ การพัฒนาจิตใจ ให้มีสมาธิ สงบ 
สบาย สดช่ืน เบิกบานมุ่งมั่น เข้มแข็ง เพียรพยายาม รวมทั้งมีปัญญารูเ้ข้าใจเหตุผลตามความเป็นจริง๑๐ 

 สรุปได้วา โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่ฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบ
ชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ฝกอบรมผูเรียนให กิน อยู ดู ฟงเปน และจัดการศึกษาตามหลัก
ค าสอนของพระพุทธเจาโดยด าเนินตามมรรคมีองค ๘  โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยา ณ มิตร
ในการพัฒนา    บูรณาการหลักธรรมใหเขากับรายวิชาอื่นๆ  คือสอดแทรกวิถีแหงความเปนพุทธวิถี
แหงปญญาลงในทุกรายวิชา ที่ท าการเรียนการสอน  

๓. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาในระบบปกติที่น าหลักธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นค าสอน

ในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ 
การน าหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซึ่งอาจเป็นการเรียนการ
สอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือการจัดระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ 
โดยน าไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือใช้ปัญญาและเกิดประโยชน์
แท้จริงต่อชีวิต และการด าเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
(ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงหา
ปัญญา ทั้งนี้การพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขา ที่ผู้เรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรม  ทั้งศีล 
หรือพฤติกรรมหรอืวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดีงามส าหรบัตนและสังคม สมาธิ หรือด้านการพัฒนาจติใจ
ที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็งและสงบสุข และปัญญา ที่มีความรู้ที่ถูกต้องมี
ศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่เหมาะสม (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กัลยาณมิตรส าคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม ระบบ
พัฒนาผู้เรียนด้วยไตรสิกขานี้๑๑ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้สรุประบบพัฒนาผู้เรียนด้วย

                                                   
๑๐ บรรเจอดพร รัตนพันธ์ุ , อ้างใน กระทรวงศึกษาธิการ , ยุทธการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท อุษาการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑. 
๑๑ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม, “เอกสารประกอบการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๘ 

ประจ าปี ๒๕๖๐”, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๔. 



๕๒๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ไตรสิกขา ดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้๑๒ 

 
แผนภาพแสดงระบบพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยไตรสิกขา 

จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธนั้นควรด าเนินการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ 
ปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็น
ฐานการด าเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา๑๓คือมีปัญญารู้เข้าใจใน
คุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นรากฐานการ
ด าเนินชีวิต โดยผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาด าเนินการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีวิถีการท างาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ที่น าไปสู่ 
“ปัญญา” วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขาทั้ง ๓ ด้าน๑๔ ดังต่อไปนี้ 

๑.  ศีล (พฤติกรรม) 
๑)  มีกิริยามารยาท กินอยู่ ดู ฟัง เป็น 

                                                   
๑๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างใน ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

สรุปแนวคิดจากหนังสือการพัฒนาที่ย่ังยืน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http://www.vitheebuddha.com/main. 
php [๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

๑๓ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หน้า ๓. 
๑๔ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: http://www.vitheebuddha.com/main.php [๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

http://www.vitheebuddha.com/main.php
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๕๒๓ 

 

 

๒)  รู้จักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค และสื่อต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ด้วยปัญญา 
๓)  รู้จักความพอดี พอประมาณในการแสวงหา บริโภค สะสมสิ่งต่าง ๆ  
๔)  ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ภายนอกที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดวินัยในตนเอง 
๕)  ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นโดยมีศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต 
๖). มีชีวิตที่สัมพันธ์ด้วยดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๒.  จิตใจ (สมาธิ) 
๑)  มีสมรรถภาวะที่ดี คือ มีสมาธิ มีความตั้งมั่น เข้มแข็ง มุ่งมั่นท าดี ด้วยจิตใจกล้าหาญ  
๒)  อดทนสู้สิ่งยาก ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อสามารถฟันฝ่าอุปสรรคผ่านความ

ยากล าบากไปได้ พึ่งตนเองได้ 
๓)  มีคุณภาวะ คือ มีความกตัญญูรู้คุณ มีจิตใจเมตตา กรุณาโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ 

ละอาย กลัวบาป ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กล้ารับผิด เกิดจิตที่เป็นกุศลอย่างสม่ าเสมอ 
๔)  มีสุขภาวะที่ดี คือ มีความสุข ความร่าเริง เบิกบาน มองโลกในแง่ดี มีก าลังใจเกิด

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ในการร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ  
๓.  ปัญญา 

๑)  มีศรัทธาเลื่อมใสและมคีวามเข้าใจในพระรตันตรัย ในกฎแห่งกรรม และในบาป บุญคุณโทษ 
๒)  มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรู้ที่ดี จูงใจ ใฝ่รู้ รู้จักการค้นคว้า การจดบันทึก

ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ประมวลผลสามารถน าเสนอถ่ายทอดได้ทั้งแบบ
กลุ่มและรายบุคคล 

๓)  มีทักษะชีวิตเท่าทันต่อสิ่งเร้าภายนอกและกิเลสภายในตนสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ 
๔)  สามารถน าหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ มีฐานชีวิตที่ดีมี

ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติธรรม เกิดปัญญาเข้าใจในสัจจธรรมในชีวิตได้ตามภาวะของตน สามารถต่อ
ยอดพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป 

สรุปได้ว่า รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเน้นในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยใช้หลัก
ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา ผ่านการพัฒนาการ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น อย่างมีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่า
แท้ โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนาการด าเนินชีวิตด้วยการใช้กระบวนการ
ทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและวัฒนธรรมเมตตาต่อกัน  
 
๔. สรุป 

ประโยชน์ของโรงเรยีนวิถีพุทธว่า ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธเป็นภาพที่สะท้อนถึง
การน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักไตรสิกขา มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และ
แสดงถึงความพยายามน าหลักพุทธธรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสถานศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดี
ที่สุด พร้อมกับสร้างสรรค์สภาพด าเนินงานที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความสุขและได้พัฒนาสู่ชีวิตและ
สังคมที่ดีงามควบคู่กันไป โรงเรียนวิถีพุทธจัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์
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ที่สมบูรณ์ด้วยภาวนา ๔๑๕ คือ พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) พัฒนาการทางสังคม (ศีลภาวนา) 
พัฒนาการทางจิต (จิตตภาวนา) พัฒนาการทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ 
ด้านน้ันจะเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข ด้วยเหตุผลคือจากการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทางปัญญา ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิชาการจะท าให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง จากการยึดมั่นในศีลธรรม รักษา
ระเบียบวินัยและจรรยาบรรณจะท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีและ จากการบริหารจิตให้มีสติ สมาธิ และ
คุณธรรมอื่น ๆ จะท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนที่มี ความสุข   

โรงเรียนวิถีพุทธเมื่อได้รับการบริหารจัดการด้วยดีย่อมอ านวยประโยชน์เป็นอเนกประการ 
นั่นคือ ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธดังนี้ สมาชิกในบ้าน
และชุมชน เป็นคนดี มีศีล ๕ เป็นหลักปฏิบัติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด เป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน วัดได้ศาสนทายาทที่ดีและเป็นก าลังในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากขึ้น โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เช่ือมั่นและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นอย่างด ี
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พระพุทธศาสนากับนานาศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
Buddhism and various religions in contemporary society 

ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน 
ผศ.ดร.สมพร เหลาฉลาด 

บทคัดย่อ  
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการอยู่ร่วมลัทธิในสมัยพุทธกาลและ
เพื่อสังเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนระหว่างศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวิธีการคือการศึกษา
เอกสาร ใช้การวิเคราะห์แนวคิดรูปแบบการอยู่ร่วมกันในพุทธกาลและ แนวปฏิบัติตนเพื่อการอยู่
ร่วมกันในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างศาสนาหรือในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 ผลการศึกษาพบว่า ในสมัยพุทธกาลมีกลุ่มลัทธิต่างๆ มากมายที่อยู่ร่วมกันในสังคมอินเดีย
หรือชมพูทวีป โดยยึดหลักปฏิบัติในแนวคิดตามแต่เจ้าลัทธิหรือความเช่ือของกลุ่มตน แต่เมื่อเกิด
พระพุทธเจ้าข้ึน หรือพระพุทธศาสนา การปฏิรูปแนวคิดใหม่จึงเกิดข้ึน พระพุทธศาสนาจึงเกิดมาเพื่อ
เป็นการด าเนินชีวิตในทางสายกลาย โดยยึดถือตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ ใช้ไตรสิกขาเป็นการ
ด าเนินชีวิตตามล าดับข้ัน โดยมีการวัดผลด้วย ๔ ข้ันตอน ที่เรียกว่า ภาวนา ๔ หรือ ภาวิต ๔ คือ  
ภาวิตกาย ภาวิตจิต ภาวิตปัญญา ภาวิตสังคม โดยการอยู่ร่วมกันในยุคพุทธกาลหรือในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของพุทธศาสนิกชน มีการยึดรูปแบบปฏิบัติที่มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง โดยยึดถือหลักของศาสนา
ตนเอง หรืออุดมการณ์ ในโอวาทปาฏิโมกข์เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเข้าถึง 
หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ และวิธีการ ๖  
ค าส าคัญ: สังคมพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย, พหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ ๒๑, พระพทุธศาสนาในสงัคมพหุ
วัฒนธรรม. 

Abstract 
 Academic articles for the purpose of studying the participation in the history 
of Christianity and the practice of self-preservation between religions in the ๒๑st 
century. Buddhist era and practices for coexistence in the 21st century between 
religion or in a multicultural society 
 The study indicated that In the modern era, there were many religious groups 
that lived together in Indian society or the Indian subcontinent. By adhering to the 
principles of the concept according to the ideology of the group But when the 
Buddha was born Or Buddhism The reform of the new concept took place. 
Buddhism was born to be a way of life. By adhering to the principles of the 
Aranyakan, having the eighth body, or using threefold as a way of life By measuring 
                                                   

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
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with 4 steps Called Phawana 4 or Phawit 4 is Pawitakon Pawitjitphawit Panyapavit, 
society by being together in the Buddhist era or in the 21st century of Buddhists 
There is a practice model that has the Buddha as a model. By adhering to the 
principles of self-religion Or ideology In obedience to the principles of the principles 
and methods of accessing the principles of 3 ideals 4 and methods 6.  
Keywords: multicultural society, contemporary, multiculturalism in the 21st century, 
Buddhism in pluralistic society. 
 
๑. บทน า  

ทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิตในชมพูทวีป หรือ อินเดียสมัยก่อนพุทธกาลได้มีเจ้าลัทธิต่าง ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย โดยตั้งเป็นส านักหรือคณะปรากฏใน พรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธมรรค แห่ง
พระสุตตันตปิฎก ว่ามีทิฐิ ถึง ๖๒ ประการ แต่เมื่อกล่าวโดยย่อ มีที่ส าคัญอยู่ ๖ ลัทธิ เรียกโดยทั่วไป
ว่า ลัทธิของครูทั้ง ๖  

๑. อกิริยทิฐิ เป็นลัทธิที่มีความเห็นว่า ท าก็ไม่เช่ือว่าท า เช่นบุญบาปไม่มี ความดีความช่ัวไม่มี 
เจ้าลัทธินี้คือ ปูรณกัสสปะ 

๒. อเหตุกทิฐิ เป็นลัทธิที่มีความเห็นว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจะได้ดี ได้ช่ัว ได้สุข
หรือทุกข์ก็ได้เอง ไม่ใช่เพราะท าดีหรือท าช่ัว อนึ่งสัตว์ทั้งหลายหลังจากท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแล้วก็
บริสุทธ์ิได้เอง ลัทธินี้จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สังสารสุทธิกวาท เจ้าลัทธินี้ คือ มักขลิโคศาล 

๓. นัตถิกทิฐิ (รวมทั้งอุจเฉททิฐิ ด้วย) ลัทธินี้มีความเห็นว่าไม่มีผล คือการท าบุญท าทานการ
บูชาไม่มีผล เจ้าลัทธินี้คือ อชิตะเกสกัมพล ท่านผู้นี้สอนเรื่องอุจเฉททิฐิด้วย คือ เห็นว่า สัตว์ทั้งหลาย
ตายแล้วสูญ 

๔. สัสสตทิฐิ ลัทธินี้มีความเห็นว่า สิ่งทั้งหลายเคยเกิดอย่างไร ก็เป็นไปอย่างนั้น เช่น โลก
เที่ยง จิตเที่ยง สัตว์ทั้งหลายเคยเกิดอย่างไร ก็เป็นไปอย่างนั้นต่อไปตลอกกาล ดิน น้ า ลม ไฟ เป็นของ
เที่ยง การฆ่ากันน้ันไม่มีใครฆ่าใคร เพียงแต่เอาศาสตราสอดเข้าไปในธาตุ ซึ่งยั่งยืนไม่มีอะไรท าลายได้ 
เจ้าลัทธิคือ ปกุธะกัจจายนะ 

๕. อมราวิกเขปิกทิฐิ ลัทธินี้ความเห็นไม่แน่นอน ซัดส่ายไหลลื่นเหมือนปลาไหล เพราะเหตุ
หลายประการ เช่น เกรงจะพูดปด เกรงจะเป็นการยึดถือ เกรงจะถูกซักถาม เพราะโง่เขลา จึงปฏิเสธ
ว่า อย่างนี้ก็ไม่ใช่ อย่างนั้นก็ไม่ใช่ ไม่ยอมรับและไม่ยืนยันอะไรทั้งหมด เจ้าลัทธินี้คือ สัญชัย เวลัฏฐ
บุตร ซึ่งเคยเป็นอาจารย์เดิมของพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร 

๖. อัตตกิลมถานุโยค และ อเนกานตวาท ลัทธินี้ถือการทรมานกายว่าเป็นทางไปสู่ความพ้น
ทุกข์ มีความเป็นอยู่เข้มงวดกวดขันต่อร่างกาย เช่น อดข้าว อดน้ า ตากแดด ตากลม ไม่นุ่งห่มผ้า เช่น 
พวกนิครนถ์ ตัวอย่างเจ้าลัทธินี้ คือ นิครนถ์นาฏบุตร หรือ ท่านศาสดามหาวีระ ศาสดาองค์ที่ ๒๔ ของ
ศาสนาเชน 
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ศาสนาเชนเป็นคู่แข่งที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา และเป็นเพียงลัทธิเดียวในจ านวนลัทธิของ
ครูทั้ง ๖ ที่ยั่งยืนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อยู่ในฐานะเป็นศาสนาหนึ่งของอินเดีย แต่เนื่องจาก
เคร่งครัดเกินไป เช่นนักบวชจะข้ึนรถลงเรือไม่ได้ จึงไม่แพร่หลายในต่างประเทศ๑ 

ในยุคพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเหล่านักคิดนักปฏิบัติลัทธินิกายต่างๆ มากมาย 
ร่วมทั้งได้แสดงทัศนะในการค้นพบคือสจัธรรมทีเ่ปน็จุดก าเนิดของพระพุทธศาสนาท าให้พระองค์เปน็ผู้
ที่โดดเด่นในสังคมอินเดียยุคนั้น เพราะสิ่งที่น าเสนอต่อประชนนั้น ไม่ขัดต่อธรรมชาติและสามารถ
พิสูจน์ทดลองได้จรงิ สามารถปฏิบัติให้เห็นผลได้แท้จรงิ ไม่มีการแอบอ้างว่าเป็นเช่นน้ันเช่นน้ีเพียงวาท
กรรม จนได้ช่ือเรียกว่า ยถาวาที ตถาการี พูดเช่นไร ท าเช่นน้ัน 
 
๒. โอวาทปาฏิโมกข์ : หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖   

อนึ่งในการวิวาทะ หรือการโต้แย้งเรื่องความเช่ือหรือทัศนะในลัทธิต่างๆ ในยุคพุทธกาลก็ถือ
ได้ว่ามีความรุนแรงมาก ถึงกับมีการว่าจ้างให้ฆ่าพระพุทธเจ้า จากลัทธินิกายอื่นๆ หรือให้ท าลายโดย
วิธีการต่างๆเช่นเรื่องนางจิญจมานวิกา สาวิกาของเหล่าเดียรถีร์๒ พระสูตรที่แสดงจุดยืนในการปฏิบัติ
ตนต่อลัทธิอื่นๆ ของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แล้ว 
เช่นในพระสุตตันตปิฎก ผู้ประสงค์ความสมบูรณ์ดูเพิ่มเติมจากพระสูตรที่เห็นสมกับพระเนื้อความอีก 
๒ แหล่งคือจาก ทีฆนิกาย๓   อนึ่งเนื้อเรื่องที่ควรประยุกต์ให้สมกันคือในพระไตรปิฎกแก่นธรรม 
(สามัญผลสูตร ที.สี ๒๐-๒๗) แม้การแสดงปาฏิหาริย์เพื่อให้เกิดการชนะก็มีปรากฏในยุคสมัยที่แนวคิด
ก าลังรุ่งเรืองเช่นเรื่อง ยมกปาฏิหาริย์๔ ประเด็นที่ได้ยกมานี้เพื่อให้เห็นวิธีการหรือกระบวนการที่
พระพุทธศาสนาถูกกระท า หรือถูกลัทธิอื่นๆ ปฏิบัติต่อ แต่ท่าทีที่พระพุทธเจ้า หรือพุทธสาวกควร
ปฏิบัติน้ัน พระพุทธเจ้าได้ทรงให้หนทางไว้อย่างชัดเจนในโอวาทปาฏิโมกข์๕ ดังนี ้

ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสัสพีุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์ 
ที่กรงุพันธุมดีราชธานีนั้นดังนี ้
     ‘ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง 
พระพุทธเจ้าทัง้หลายตรสัว่า นิพพานเป็นบรมธรรม 
ผู้ท าร้ายผู้อื่น ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต 
ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ 
      การไม่ท าบาป ทั้งปวง 
การท ากุศล ให้ถึงพร้อม 
การท าจิตของตนใหผ้่องแผ้ว 
นี้คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทัง้หลาย 

                                                   
๑ ที.สี. (ไทย) ๙/๕๓.  
๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๖/๘๘, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๑๔๕/๑๓๘-๑๓๙. 
๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๒-๓/๓. 
๔ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒๕/๒๔. 
๕ ที.ม.อ. (ไทย) ๙๐/๗๖, วิ.อ. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๐-๑๙๒. 



๕๓๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

      การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น 
การไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
ความส ารวมในปาติโมกข์ 
ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในอาหาร 
การอยู่ในเสนาสนะทีส่งัด 
การประกอบความเพียรในอธิจิต 
นี้คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทัง้หลาย’ 

 หลักการที่ชัดเจนที่สุด หลักปฏิบัติที่แจ่มแจ้งที่สุด ที่ทรงวางไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้ง ๔ บริษัท
ได้ยึดปฏิบัติตั้งแต่อดีตตราบปัจจุบันกาล พระพุทธศาสนาจึงสามารถยืนหยัดและยั่งยืนอยู่ได้ถึงทุก
วันน้ี โดยหลักการที่ไม่เบียดเบียน ไม่กล่าวร้ายว่าร้าย แต่ปฏิบัติตนในหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา 
หรือแนวอริยมรรค มีองค์ ๘ หนทางอันประเสริฐที่องค์พระศาสดาทรงค้นพบและน ามาสั่งสอนให้
ปฏิบัติเพื่อการอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า คุณภาพทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม  
 ดังนั้นจึงสรุปการปฏิบัติตนในท่ามกลางนานาลัทธิศาสนาในของพุทธศาสนิกชนผู้ได้ปฏิบัติตน
ตามหลักชาวพุทธ โดยอาศัยแม่แบบคือพระบรมครู ผู้เป็นศาสดาได้ทั้งทรงสั่งสอนวางหลักการและ
ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ดู ก็จะเป็นชาวพุทธผู้ทรงคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม ควรยึดถือเป็น
แบบอย่างในสังคมทุกๆสังคม ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม โลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
วิวัฒนาการ ตามยุคสมัย วิวัฒนาการสิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พระพุทธศาสนาก็
เช่นเดียวกัน มีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาจากจุดก าเนิดที่อินเดีย มีการน าเอาหลักค าสอนของ
พระพุทธเจ้า มาสู่ถ่ินอื่นๆ เช่นอาเซียน หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ พม่า กัมพูชา ลาว ไทย 
ประชาชนของท้องถ่ินเหล่านี้ก็ได้รับอิทธิพลค าสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ แต่เมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนผันนานไป ก็เกิดมีหลักการถือปฏิบัติที่เป็นไปตามความคิดการถือของท้องถ่ินนั้นๆ มากข้ึน 
หรือจะมองอีกนัยหนึ่งก็คือ มีการประยุกต์ค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับอุปนิสัยของคนใน
ท้องถ่ินน้ันๆ มากขึ้น  
 
๓. พระพุทธศาสนากับนานาศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 ปัจจุบันในสังคมไทยเรา ได้รับอิทธิพลของศาสนาจากหลายศาสนาเช่น พุทธศาสนา คริสต์ 
อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู เชน และอีกมากมายที่เป็นลัทธิต่างๆ ในประเด็นนี้ รศ.ดร.โสภนา ศรีจ าปา ได้
กล่าวไว้ว่า  “การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต่างมีความหลากหลายของวัฒนธรรม ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการอยู่ร่วมกันจึงจะอยู่
ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข”๖ นอกจากนั้นยังได้อธิบายเพิ่มอีกว่า 

หากยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมใน
สังคมหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนคือ “ประเทศมาเลเซีย” ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกัน

                                                   
๖ รศ.ดร.โสภนา ศรีจ าปา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กล่าวในเวทีเสวนาอาเซียน

หัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ของการอยู่ร่วมกัน” จัดขึ้นโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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๕๓๑ 

 

 

อย่างสันติได้ โดยจากผลวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พบว่า ในอดีตคนต่างชาติที่
เข้ามาอยู่ส่วนใหญ่เริ่มจากการเข้ามาท าการค้าหรือการท าแรงงาน เกิดการสร้างชุมชนบนวิถีชาติพันธ์ุ
ของตนเอง เช่น กลุ่มอินเดีย กลุ่มจีน กลุ่มไทย เป็นต้น ท างานตามความถนัดความสามารถ และยังคง
ความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองไม่ทิ้งความเป็นตนเอง แต่ในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลากหลายก็มีความเคารพในอัตลักษณ์ของสังคมรอบข้าง การจัดการสังคมที่มีหลากหลายจะต้องเริ่ม
ที่การปรับทัศนคติของเจา้บ้าน ต้องมีการยอมรับในความหลากหลายของความแตกต่าง โดยใช้พื้นฐาน
ทางหลักธรรมศาสนา ทั้งเรื่องของความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงให้โอกาสกับทุกกลุ่มได้
แสดงอัตลักษณ์ของตนอย่างเสรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน อยู่บนวิถีของคุณธรรมร่วมกัน 
       ส าหรับภาครัฐ ก็ควรจะมีการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับวิถีศาสนาวัฒนธรรมของคนทุกกลุ่ม 
ควบคู่ไปกับการยอมรับ รวมทั้งส่งเสริมวิถีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างโอกาสการศึกษาให้
ครอบคลุม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะพัฒนาประเทศ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สังคมที่มีความหลากหลาย
สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสันติ ความเข้าใจ อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะได้๗ 
        ในทัศนะของท่านที่มีวิสัยทัศน์ได้น าเสนอไว้ว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นยุคที่วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนส่วน
ใหญ่ในโลกหลายประการ โดยเฉพาะเป็นยุคทีก่ารคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร เจรญิก้าวหน้ากว่า
ยุคที่ยังใช้สัตว์เป็นพาหนะส าหรับการด าเนินการดังกล่าวมาก การศึกษาพหุวัฒนธรรม(Multicultural 
Education) เป็นการจัดการศึกษาทีเ่น้นการยอมรบัความแตกต่าง ทางภาษา ขนบประเพณี ความเช่ือ 
ศาสนา และวิถีชีวิต บนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของแตล่ะบุคคล โดยให้โอกาส
ชนกลุ่มน้อยซึ่งมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกัน ได้รบัการพฒันาทุกด้าน เพือ่น าไปสู่ความเท่าเทียมกัน
ของทุกคนในสงัคม ซึง่ในท้ายทีสุ่ดการศึกษาพหุวัฒนธรรมจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยน าไปสู่ความเป็น
สังคมทีม่ีความสมบรูณ์ มีคุณค่าและความสวยงามบนความแตกต่าง หลากหลาย มีศักยภาพ และ
สามารถน าความแตกต่างมาสร้างความเจรญิก้าวหน้า๘  
 อีกท่านหนึง่ทีเ่ป็นผู้ถือปฏิบัติตนอยู่ในระบบพระพุทธศาสนา และเป็นปราชญ์ที่ควรถือเป็น
แบบอย่างในการเดินชีวิตและการแสดงทัศนะในความหลากหลายของศาสนาในสงัคมเดียวกัน ท่าน
กล่าวไว้ว่า  

เมื่อพูดเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง จะพูดในแง่ใดก็ตาม ก็มี
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า พระพุทธศาสนานั้น เหมาะที่จะเอามาพูดเอามาเกี่ยวข้องกับสังคมที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะมีลักษณะของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่เข้ากันได้กับเรื่องนี้ คือ 
พระพุทธศาสนานั้น เกิดข้ึนในระยะที่สังคมก าลังเปลี่ยนแปลง และการที่พระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนก็เป็นความเพียรพยายามที่จะแก้ปัญหาของสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง  แต่สถาบัน
พระพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันนี้ มันมีสภาพไม่เหมือนในสมัยพุทธกาล เพราะมันอยู่ใน

                                                   
๗  กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th 
๘ อธิปัตย์ คลี่สุนทร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๕๒). สารานุกรม

วิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสศ. 
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๕๓๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สภาพของสังคมที่มีมาแต่เดิม ไม่ใช่ของประกาศข้ึนใหม่อย่างสมัยพุทธกาล เพราะฉะนั้น ก็
เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดพิจารณาว่า ท าอย่างไรจึงจะด ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ ใน
ท่ามกลางสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปนี้อย่างหนึ่ง และท าอย่างไร จะเอาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนานั้น มาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือน าทางให้สังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปนี้อย่าง
หนึ่ง๙ 

 นักปราชญอ์ีกท่านหนึ่งซึง่ถือเป็นนักคิดช้ันน าของไทย และเป็นผู้ที่มบีทบาทในการสร้างสันติ
เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ให้ข้อคิดไว้ดังนี้ 

ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดของผู้น าศาสนา
และจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลกในสหสัวรรษ ณ หอประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติมหา
นครนิวยอร์ก ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้น าระดับสูงจากศาสนาส าคัญ
ทั่วโลกทั้งหมดมาพบปะกันในที่แห่งเดียวกัน เพื่อพูดคุยถึงหนทางและวิธีการก่อให้เกิด
สันติภาพแก่โลกนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ร่วมการประชุมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องในปีถัดมาอีก ณ 
มหานครนิวยอร์ก เพื่อวางแผนปฏิบัติงานต่อไป และพูดคุยวิธีการที่จะให้เป้าหมายของการ
ประชุมสุดยอดเพื่อสันติภาพในปี ๒๕๔๓ น ามาปฏิบัติให้เกิดผล 

ผลก็คือการประชุมสภาผู้น าศาสนาโลกครั้งแรกจัดข้ึนที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและการประชุมสุด
ยอดเพื่อสันติภาพโลกในสหัสวรรษร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ผู้แทนระดับสูงของศาสนาต่าง ๆ ใน
โลก ได้พบปะพูดคุยกัน พร้อมกับร่วมกันแสวงหาเส้นทางสู่สันติภาพ การบรรเทาความ
ยากจน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการลงนามรับรองกฎบัตรก่อตั้งสภาผู้น าศาสนาโลก
ซึ่งประกอบด้วยศาสนาพุทธ ฮินดู เชน อิสลาม ยูดาย คริสต์และศาสนาอื่น ๆ เป็นองค์กร
ถาวร ลักษณะส าคัญของสภาผู้น าศาสนาโลกก็เพื่อท างานใกลชิ้ดกับองค์การสหประชาชาติใน
ประเด็นเหล่าน้ีในขณะเดียวกันต้องรักษาความเป็นองค์กรอิสระด้วย๑๐  

นอกจากนั้นท่านยังได้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนไว้ดังนี้ 
วิธีแรก ชาวพุทธทั่วโลกต้องแสดงพลังโดยมีการประชุมกัน มีการส ารวจและท าบัญชีว่า

มีศาสนสถาน และศาสนวัตถุ อยู่ในดินแดนศาสนาอื่นที่ ใดบ้าง แล้วข้ึนบัญชี ยูเนสโก 
(Unesco) เป็นมรดกโลกให้หมด  

วิธีที่สอง ชาวพุทธรวมตัวกัน ระดับโลกกับศาสนาอื่น เพื่อรักษาศาสนสถาน และศาสน
วัตถุของทุกศาสนา เพื่อไม่ให้มีการท าลายจากฝ่ายใดก็ตาม  

                                                   
๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).๒๕๔๖.พระพุทธศาสนากับสังคมไทย.หน้าค าโปรย. 
๑๐ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) แสดงปาฐกถา ใน

การประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ในกลุ่มผู้นับถือพระพุทธศาสนาว่าด้วย "ประเด็นและอนาคต" ณ เมือง
โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖ 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๓๓ 

 

 

ข่าวการท าลายพระพุทธรูปที่บามิยันของรัฐบาลทะลิบัน ประเทศอัฟกานิสถาน อิสลาม
ทั่วโลกต าหนิอัฟกานิสถานว่าอย่าท าลาย ยูเนสโก ก็ขอร้องไม่ให้ท าลาย การท าลาย
พระพุทธรูปที่บามิยันเหมือนท าลายจิตวิญญาณชาวพุทธ๑๑  

                การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการน าเอาหลักธรรมทางศาสนา
ประยุกต์เข้ากับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เป็นประชากรใหม่
ของสังคมในยุคต่อๆไป โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันแรก
ที่ให้การอบรมทางด้านจิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอย่าง
ถูกต้องแล้วก็จะสามารถให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วย
ลดปัญหาให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้น าและพัฒนาสังคม
ประเทศชาติในวันข้างหน้า๑๒ 

 ๔. สรุป 
 อนึ่งในในประเด็นการถือปฏิบัติต่อกันในมุมของนานาศาสนานี้มีงานวิจัยของ วิโรจ สุปินะ
เจริญ ท าการศึกษาหลักการปฏิบัติต่อผู้นับถือศาสนาอื่นระหว่างผู้นับถือศาสนาอื่นระหว่างผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาและผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิคือคัมภีร์พระไตรปิฎกและ
คัมภีร์อัลกุรอานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนต่อผูน้ับถือศาสนาอื่นตามค าสอนของพระพุทธศาสนา และ
ศาสนาอิสลาม พบว่า พื้นฐานทางสังคมดังเดิมก่อนการอุบัติของทั้ง ๒ ศาสนามีลักษณะที่คล้ายกันคือ
ในสังคมมีศาสนาดั้งเดิมอยู่ก่อนและมีความเช่ือที่หลากหลาย รวมทั้งศีลธรรมเสื่อมโทรมและเกิดความ
วุ่นวายในสังคม เมื่อทั้ง ๒ ศาสนาประกาศค าสอนต่างก็ใช้หลักเหตุผลและกฏแห่งศิลธรรมตามสากล
นิยม อีกทั้งในเสรีภาพในการนับถือศาสนามิได้มีการบังคับจึงมีผู้เปลี่ยนศาสนามานับถือจ านวนมาก 
     การปฏิบัติต่อผู้นับถือศาสนาอื่นทั้ง ๒ ศาสนาสอนให้มีความยุติธรรม รู้จักให้เกียรติ ไม่รุกราน
เบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งให้การยอมรับศาสนาอื่น ส าหรับกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับบุคคลต่างศาสนา 
พระพุทธศาสนาสอนให้มีสติ หยุดความโกรธ ใช้เหตุผลท าความเข้าใจและใช้การเจรจาเพื่ออธิบายให้
ผู้อื่นเข้าใจ แม้กระทั่งความขัดแย้งรุนแรงที่จะน าพาใหเ้กิดการท าลายชีวิตก็ให้มีสติสงบระงับเพราะเวร
ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ให้รู้จักเอาชนะจิตใจตนเองมากกว่าการเอาชนะผู้อื่น ส าหรับศาสนา
อิสลามสอนให้ท าดีมีความยุติธรรม ไม่ท าร้ายผู้ที่ไม่เบียดเบียนและอนุญาตให้ท าการรบกับผู้ที่รุกราน
ด้วยความยุติธรรม แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยุติการรบก็ให้ถือว่าไม่เป็นศัตรูกัน ที่ส าคัญคือผู้ใดที่รู้จักให้อภัย
และท าดีพระเจ้าย่อมให้รางวัล 
     การวิจัยน้ีพบว่า ถ้าบุคคลศึกษาศาสนาและมีความรู้ในค าสอนทางศาสนาที่ถูกต้องย่อมไม่มีการ
แบ่งแยกเรื่องดินแดน เช้ือชาติ วัฒนธรรม แม้กระทั่งในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม 
ผู้เป็นศาสนิกชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้นผู้เป็นศาสนิกชนที่ดีจึงจ าเป็นต้องร่วมมือส่งเสริม 
สนับสนุนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่กันและกัน เพื่อสันติภาพและความสุขที่แท้จริงของ
มนุษยชาติ ที่ส าคัญที่สุดคือความร่วมมือระหว่างศาสนาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับสันติภาพของสังคม 
                                                   

๑๑เก็บความจากปาฐกถา พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถอดเทป.  
๑๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม

, ๒๕๓๙. 
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 ประเด็นที่คณะผู้เขียนได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ สรุปเป็นแนวทางในการปรับตัวหรือประยุกต์ใช้
หลักในการด าเนินชีวิตของชาวพุทธ ท่ามกลางความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรม หรือที่เรียกได้ว่า
ความแตกต่างกันบนแผ่นดินเดียวกันโดยมีหลักโอวาทปาฏิโมกข์ หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ หลัก
ปฏิบัติ ๖ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ชาวพุทธควรยึดเป็นแนวทางชีวิต และส าหรับพระพุทธศาสนากับนานา
ศาสนาร่วมสมัย เป็นเพียงปรากฏการณ์ในสังคมที่เกิดข้ึนเพราะความเปลี่ยนแปลงไปตามหลักไตร
ลักษณ์ ชาวพุทธอย่างไรก็ปฏิบัติตนในหลักของตนให้ได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม 
เป็นเพียงการอยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรม แม้ความแตกต่างของวัฒนธรรมจะมีมากมาย แต่มนุษย์ก็เพียง
สามัญชนที่ต้องอาศัยปัจจัย ๔ เป็นอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนี้ชาวพุทธศาสนิกชนทั้ง ๔บริษัท ควรถือ
ปฏิบัติในหลักของตนให้ถูกต้องมั่นคง โดยถือไตรสิกขา อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นวิธีการในการใช้ชีวิต 
วัดผลโดยภาวิตทั้ง ๔ ประการ กระบวนการของชีวิตที่เป็นไปทั้งสิ้นก็จะสมบูรณ์ 
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A Methodology of Organizational Management Strategy and Human 
Resource Management for Social Science Research 

วิธีวิทยาการกลยุทธก์ารบริหารองค์การและการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 
เพือ่การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Pruethsan Sutthichaimethee 
Danupon Ariyasajjakorn 

Abstract 
A single dimension oriented type of research is the most commonly used 

research up to this period, which only analyzes the relationship of two variables; the 
dependent and independent. Yet, a single dimension oriented research often 
neglects the study of strategy application that includes the short and long term 
planning. Hence, this paper aims to propose a methodology in an organizational 
management strategy and human resource management in order to achieve 
sustainability while introducing a research framework for an efficiency maximization. 
For the sake of an effective application according to a particular context, the study 
has revealed that constructing a conceptual research framework is significantly crucial 
to increase an optimum use of a research. Hence, such construction requires 
consideration of the underlying factors. This is because each factor is volatile to both 
internal and external cause at any circumstances. Besides, that particular factor can 
serve as a dependent and independent variable at the same time. As of study 
availability, the number is still small tapping on the causal factor analysis, and this 
leads to inefficiency and uncertainty in application and sustainable policy 
formulation. Therefore, this methodology comes to play a significant role in the 
latter application and guidance for public administration researches. This implication 
aims to transform Thailand’s research infrastructure toward develo ment research 
(Research and Development: R&D) 
Keywords: Organizational management strategy, human resource, efficiency  

1. Introduction 
With the constant change of the world’s concerns  organizational 

management also needs to constantly adapt with the change. Public or private 
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organization, will have to encounter these challenges directly or indirectly that may 
arise through different dimensions, be it economically, socially and environmentally. 
Every organization, therefore, requires clear goals and objectives as well as 
establishes the organizational strategy to achieve those determinations. In each 
organization, there are groups of people, who come to work together, and are 
different from one another, yet they share a common goal for a success. Based on 
the organizational strategy, the organization always requires the cooperation of many 
parties to move the organization forward and help achieve the maximal effectiveness 
in order to attain a sustainability.1   

In the management of either public or private organizations, one of the main 
factors for a successful organization is to have executives with knowledge, capacity 
and skills in management, especially in term of leadership. With such qualities, it 
leads the organization with unity and cooperation to reach the common goal.2 
Leadership is a quality acquired by executives and professional leaders as a powerful 
tool to influence others. One of indicators of professional managers is the work result 
and efficiency contributed by their leadership, such measure shall come with 
res onsible individuals  and they are referred as “chief or su erior” who are vital 
with a managerial responsibility to ensure the success. The chief sometimes is called 
“executive or leader”  The leaders are crucial for the organization as the success 
depends on their capacity to optimize resources, including employees, budgets and 
equipment while the ability of the leaders to coordinate all human resource to work 
together for the success is another quality to observe. In addition, the factors 
affecting the organizational management for efficiency and effectiveness with 
sustainability can viewed below.  

2. Content 
With a number of relevant studies, most researches agree that an 

organizational management strategy and human resource management depend on 

                                                   
1 Zhu, B., Walter, S., Rosenbaum, P., Russell, D., & Raina, P.  (2006).  Structural 

equation and log-linear modeling: A comparison of methods in the analysis of a study on 
caregivers’ health  BMC Medical Research Methodology  6(1) : 4  

2 House, Robert J. (1971). A Path Goal Theory of Leader Effectiveness. Administrative 
Science Quarterly, (3), 321-338. 
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various factors affecting their efficiency and effectiveness as to achieve the 
sustainability. The above causality can be explained as follows3: 

1. Leadership is significantly essential for the successful management4  
Leadership is the process by which leaders use their influence or power to induce or 
persuade subordinates in the organization or any group of people under any 
circumstances in order to perform their duties as efficient as possible with the aim of 
achieving the organizational goals. Therefore, the leadership is an important factor for the 
management and executives. This is because it acts as an indicator of a successful 
organization; the success will be determined by the managerial skills and administrative art 
of the organizational leaders. Leadership is an essential quality that management and 
executives must have where the leaders and the followers have mutual interaction and 
work towards the same path, as it plays a vital role on meeting the organizational 
objectives, this trait can also be nurtured within individuals. Relatively, such quality is 
perceived as the art of management for the executives in which it requires a 
continuous improvement as the present changes take place.5 
 In any successful organizations, executives with effective leadership quality 
always have the biggest contribution on achieving success. Thus, in order to 
implement the strategies, leadership has to come along in an effective persuasion, 
motivation, corporate values, and culture so that employees will be working towards 
the organization’s desired objectives 6 The executives as leaders of the organization 
must act in a way that demonstrate the obligation to coordinate all employees from 
every part of departments in the organization. If considering the performance of the 
organization, the leaders without capacity would demotivate their co-workers or 
subordinates, affecting the expected performance with an additional reduction of 
work efficiency. Whereas the leaders with great qualities would enhance the 
performance of the organization while motivating and encouraging other co-workers 

                                                   
3 Grace, J. B. (2008).  Structural Equation Modeling for Observational Studies. Jouranl 

of Wildlift Management, 72 (1): 14-22. 
4 Suganthi L., Iniyan S., Samuel AA. (2015). Applications of fuzzy logic in renewable 

energy systems – a review. Renew Sustain Energy Rev, 48, 585–607. 
5 Suganthi L., Samuel AA. (2012). Energy models for demand forecasting—a review. 

Renew Sustain Energy Rev, 16, 1223–40. 
6 Suganthi L., Iniyan S., Samuel AA. (2015). Applications of fuzzy logic in renewable 

energy systems – a review. Renew Sustain Energy Rev, 48, 585–607. 
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and employees. This will prepare those employees with working capacity, yet it 
becomes a booster for the organization to succeed in the operation.7 

There are many types of leaders at work; there are directive leaders, supportive 
leaders, participative leaders, or even achievement-oriented leaders (Likert). Being leaders 
who are acceptable by subordinates will urge their subordinates work willingly and 
perform the works effectively. This is also evidenced by leadership-oriented studies 
pertaining to leadership in government agencies, business organization and industries, 
which claimed that leadership affects the efficiency of the organization. Additionally, the 
study of Sutthichaimethee and Tanoamchard8 agreed that the reformed leadership has a 
 ositive effect on leaders’ effectiveness and com etitiveness. The study conducted 
by Sutthichaimethee et al.9 has found that exchanged leadership and 
transformational leadership highly affect the quality of work performances among 
employees. Besides, Sutthichaimethee and Sawangdee10 claim that such a 
transformational leadership and organizational effectiveness have a significant 
relationship.   

2. An organizational culture is another factor that helps create guidelines for 
the organization in the adaptation of the external environment. In addition, it helps 
integrate all the elements within the organization for the organizational stability, 
survival and effectiveness.11 Most local and international scholars agree that the 
organizational culture is a code everyone in the organization must adhere to. If any 
organization has a strong organizational culture, it will increase the efficiency of the 
                                                   

7 Sutthichaimethee, P., Tanoamchard, W. (2015). Carrying Capacity Model of Food 
Manufacturing Sectors for Sustainable Development from using Environmental and Natural 
Resources of Thailand .Journal of Ecological Engineering, 16(5), 1-8. 

8 Sutthichaimethee, P., Tanoamchard, W. (2015). Carrying Capacity Model of Food 
Manufacturing Sectors for Sustainable Development from using Environmental and Natural 
Resources of Thailand .Journal of Ecological Engineering, 16(5), 1-8. 

9 Sutthichaimethee, P., et al  .(2015). Environmental problems indicator under 
environmental modeling toward sustainable development  .Global J  .Environ  .Sci  .Manage ., 14(1), 
325-332. 

10 Sutthichaimethee, P., Sawangdee, Y. (2016). Indicator of Environmental Problems of 
Agricultural Sectors under the Environmental Modeling. Journal of Ecological Engineering, 17 (2). 

11 Sutthichaimethee, P., Sawangdee, Y. (2016a). Model of Environmental Impact of 
Service Sectors to Promote Sustainable Development of Thailand .Ethics Sci Environ Polit, 16(1).  

Sutthichaimethee, P. Sawangdee, Y. (2016b). Indicator of Environmental Problems 
Priority Arising from the use of Environmental and Natural Resources in Machinery Sectors of 
Thailand .Environmental and Climate Technologies .17(1), 18-29. 
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organization.12 Also, such an organizational culture is a vital factor enabling the 
organization in attaining a competitive advantage.13 Since the organizational culture is 
the center of the entire operation, it helps incorporate the core values that will later 
result in the organizational structure and various tasks assignments. Moreover, it 
constructs the code of conduct for the members in the organization.  Another 
important note is that the organizational culture also represents the participation, 
awareness and working norms, as well as the interpersonal interaction in the 
organization  thus it becomes an effective tool to nurture members’ behavior within 
the organization. The organizational culture influences every move of the 
organization, paving the basis to measure the success and failure of the organization. 
The organizational culture is an internal befit within one’s self  and it is difficult to 
change. Such a culture is a tool to increase the effectiveness of the organization, and 
it is a way to bring excellences to the organization. This illustrates the signal lighting 
the acknowledgement and adherence. The said culture helps to strengthen 
engagement with other employees and boosts the acceptance and engagement 
within the organization.14 

3. An organizational attachment is what the executives and academicians 
pay attention most. This is because such attachment can be used as criteria to 
predict the rate of entry from work better than a criteria of job satisfaction. 
Surprisingly, it is a connector between the needs of individuals and the organization, 
in addition to the good indicator of organizational effectiveness.15 The organizational 
attachment is an important factor facilitating in the attainment of the organizational 
objectives. Since the workers are highly attached to the organization, they are willing 
to sacrifice to perform their duties better than those who are less attached. In order 
to develop such attachment, the individuals’ need is fulfilled and valued by the 

                                                   
12 Kotter, J. P. and Haskett, J. L. (1992).  Corporate and Performance.  New York: Free 

Press. 
13 Scholz, C. (1978).  Corporate Culture and Strategy : The Problem of Strategic Fit. 

Long Rang Planning, 20(August): 78-87. 
14 Sutthichaimethee, P., Ariyasajjakorn, D. (2017). Forecasting Model of GHG Emission in 

Manufacturing Sectors of Thailand. Journal of Ecological Engineering, 18 (1), 18–24.  
15 Huang, K. and Others. (2007). Structure of the Pho85-Pho80 CDK-cyclin complex of 

the phosphate-responsive signal transduction pathway. Mol Cell 28(4):614-23 
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organization, and this becomes a duty of the leaders to materialize the actions to 
response it for the sake of the organization.16 

4. Workers are people who play the role of work performer to response the 
organizational objectives, yet they are the influencer over the success of the 
organizational leaders and organization.17 The workers have been recognized as 
someone who is responsible for themselves and the organization. In addition, they 
are there to facilitate and support the leaders for organizational operations (Dixon 
and Westbrook, 200318). In general, the workers are the party that receive the orders 
from leaders or supervisors, along with duties to collaborate well with other 
colleagues. Moreover, they are perceived to help support the leaders by carrying 
their assignment without fails.19 
 The center of every successful organization is formed by the visional 
executives in the management through an effective performance, and with a clear 
operational processes and management pace with the determination to produce a 
work with quality and efficiency. Not to mention, the working environment or 
atmosphere is conducive, which motivates the personnel committed and satisfied.20 
Based on the study of Katz and Kahn21, it studied the important factors affecting the 
efficiency of work performance. The study shows that the key component of 
organizational effectiveness and efficiency, if compared the inputs to the output, is 
the achievement of organizational goals which can support in the organizational 
trainings, experiences and connections, and that contributes to the organizational 
efficiency. 

                                                   
16 Sutthichaimethee, P., Tanoamchard, W. (2015). Carrying Capacity Model of Food 

Manufacturing Sectors for Sustainable Development from using Environmental and Natural 
Resources of Thailand .Journal of Ecological Engineering, 16(5), 1-8. 

17 Kelly, R. E. (1988). In Praise of Follower. Harward Business Review,  )November – 
December(: 142 – 148. 

18 Dixon, G., and Westbrook, J. (2003)  .Followers revealed. Engineering Management 
Journal, 15)1( , 19-25.  

19 Sutthichaimethee, P., et al  .(2016). Model of Environmental Problems Priority Arising 
from the Use of Environmental and Natural Resources in Construction Material Sectors of 
Thailand .Advanced Engineering Forum, 14, 76-85. 

20 Sutthichaimethee, P., Sawangdee, Y. (2016). Indicator of Environmental Problems of 
Agricultural Sectors under the Environmental Modeling. Journal of Ecological Engineering, 17 (2). 

21 Katz, Daniel, and Kahn, Robert L. (1978). The Social Psychology of Organization.    
2nd  ed.  New York: McGraw-Hill. 
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Through the study of relevant researches available from the past to the 
present, it has indicated that an effective organizational management and human 
resource management is believed significant for the sustainable development. 
Therefore, this study complies guidelines for the organizational management at most 
efficiency and effectiveness in order to create a sustainability, and this is the focus of 
this paper to utilize the guidelines for a maximal sustainability. 

3. Conclusion 
 From the study of relevant studies, it helps produce a guideline in 
furthering researches and applications in the organizational management. The 
guideline can be illustrated below.  
 The management and efficiency of the organization can be 
summarized as follow.  

1. Production management covers the assignment of standards of operation, 
advice provision for the subordinates in consistence with the standard of operation, 
formulate the work standard, follow-up and comparison of work performance based 
on the standard, revision and adjustment of the control framework when a situation 
changes, communication in the control process, and correction of any deficiencies of 
the work.  

2. Human management comes with the great duties of recruiting effective 
workers, selecting knowledgeable workers with abilities, setting the criteria for job 
appointments and assigning the right workers with the right competency. In addition, 
such a management convers the training and knowledge and competence 
development for the workers, reviewing and adjusting the right quality and quantity 
for human resources, rewarding subordinates based on the performance, encouraging 
with praise and treating fairly while reminding where applicable.  
 The organizational culture can be explained below.  

1. Adaptability model: the organization has a working culture that is flexible 
according to the external environment which preserves the values that support the 
organization in maintaining production quality, emphasizes the values of 
decentralization of decisions and actively makes changes by encouraging and 
rewarding creative employees. Also, the recognition of self-involvement in relevant 
decision-making and the freedom to make a decision and perform a task, are 
particularly included in this culture.  

2. Success-oriented model: this concept highlights the prospect of having 
clear vision of the organizational goals, focusing on competitions, attempting to 
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complete the works, striving to secure the clients, playing a game of winning through 
connecting all parties together, and giving full effort to achieve the goals. 

3. Kinship model: this model portrays a generosity among workers, role 
model in providing advice and assistance to members of the organization, adherence 
to fairness and strict compliance and emphasis of cooperation, caring for both 
employees and customers. Furthermore, it touches on giving importance to the 
participation of employees in the organization, and helping each other as if they are 
from the same family.  

4. Governmental model: this form of culture illustrates a clear working 
structure, an atmosphere where members of the organization comply with the rules 
and regulations and focus on coordinating, controlling and supervision. While a 
management style will emphasize the stability of members, the relationship from 
one standard to another, and the methods to organize the work order. 

The organizational attachments are provided with the explanation below.  
1. Consistent attachment: this conce t shows one’s willingness to  artici ate 

in activities  one’s attention to stay in the organization until retirement  one’s 
absence of thought in changing job  and one’s sense of belonging   

2. Loyal attachment: this can be understood as the workers feel proud when 
the organization develops, they feel a sense of belonging to the organization, they 
are happy when others say about their organization, they account the public 
interests. Also, they are willing to sacrifice for the organization’s success  
  The features of the workers are seen as follows. 

1. Distant workers can be displayed someone who loves independence, has 
their own goals and work objectives, devotes to work, uses their experience in 
problem-solving, and tend to generate creative ideas.  

2. Adaptive workers are of those who seek to develop essential 
competencies, follow the command in a good manner, dislike the conflict at work, 
actively work based on responsibility, and adhere to policies and regulations of the 
organization. 

3. Survival workers tend to satisfy co-workers, make friendships to avoid 
conflicts, take full responsibility of the assignments, have new ideas for the 
accomplishment, and work with an account of the organizational goals.  

4. Slow workers are seen to prefer working on what is only assigned, keeping 
work in control and monitor, not expressing opinions, and work dependently on 
others. 
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หลักการรกัษาสุขภาพด้วยนวหรคณุตามแนวทางของสมเด็จพระอริยวงษญาณ  
สมเด็จพระสงัฆราช (สุก าณส วโร) 

A PRINCIPLE OF HEALTH CARE BY NAVAHARAGUNA OF SOMDEJ PHRA 
ARIYAVAṀSAÑÃṆA SOMDEJ PHRA SAṀGHARÃJA  (SUK ÑÃṆASAṀVARO) 

รศ.ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ 
พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) (๒) เพื่อเทียบเคียงอาการเจ็บป่วยที่บันทึกไว้ในหลักนวหรคุณของ
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) กับอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน และ (๓) เพื่อ
วิเคราะห์หลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า นวหรคุณตามแนวทางของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก  

าณส วโร) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รักษาตัวเองเป็นหลัก ในยุคหลังได้เรียกวิธีการก าหนดจิตเดินธาตุ
รักษาโรคนี้ว่าวิชานวหรคุณ เนื่องจากสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) ได้ทรง
น้อมน าคุณสมบัติของพุทธคุณ ๙ ประการ เข้ามาเป็นพุทธวิธีในการรักษาโรคร่วมกับองค์ความรู้เรื่อง ธาตุ 
ทั้งในพระไตรปิฎก และในต าราแพทย์แผนโบราณ จากการวิเคราะห์ต ารานวหรคุณนี้พบว่า มีวิธีการเดินธาตุ
เพื่อรักษาอาการต่าง ๆ   ๘๒ วิธี ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น การเดินธาตุเพื่อปรับสมดุลร่างกาย  การเดิน
ธาตุเพื่อรักษาโรคทางกาย  การเดินธาตุเพื่อรักษาโรคทางใจ และอื่น ๆ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอาการ
เจ็บป่วยในปัจจุบันได้ ๑๔ อาการ   

ค าส าคัญ : นวหรคุณ, พุทธคุณ ๙ ประการ, สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร), 
การรักษาสุขภาพ 

ABSTRACT 
This research has three objectives: (1) to study the principle of Navaharaguna of Somdej 

Phra Ariyavaṁsañãṇa Somdej Phra Saṁgharãja (Suk Ñãṇasaṁvaro), (2) to compare the 
sicknesses that recorded in Navaharaguna with current sicknesses and (3) to Analysis of 
Navaharaguna to the current words. This research is a qualitative research found that, 
Navaharaguna was mainly used as the method for treating oneself. Somdej Phra 
Ariyavaṁsañãṇa Somdej Phra Saṁgharãja (Suk Ñãṇasaṁvaro) used Navaharaguna as a 
Buddhist way of treating the health care together with the knowledge of the elements 
(Dhãtu) and traditional medicine. There are 82 methods of Navaharaguna to treat various 

                                                   
 ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
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symptoms, which can be divided into balance the body elements, to treat physical 
sicknesses, to treat mental disorders and others that can be compared to the 14 current 
sicknesses.  
Keyword : Navaharaguna, the nine virtues of Buddha, Somdej Phra Ariyavaṁsañãṇa Somdej 
Phra Saṁgharãja (Suk Ñãṇasaṁvaro), Health Care 

๑. บทน า 
การเจริญไตรสิกขา และการใช้หลักภาวนา ๔ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการรักษาสุขภาพ

ฝ่ายใจร่วมกับฝ่ายกาย อันเป็นการรักษาสุขภาพเชิงพุทธแบบบูรณาการ ๑ ซึ่งหมายถึง สภาวะที่มี
ความสุขสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาตรงกับค าสมัยปัจจุบันว่า “องค์รวม (Holistic)” 
โดยพยายามให้จิตใจมีความสุขก่อน ร่างกายจึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรง การที่จะให้เกิดความสุขทาง
จิตใจได้น้ัน การฝึกกัมมัฏฐานนับเป็นวิธีส าคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่จะได้น้อมน ามาปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดสุขภาวะดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันการฝึกกัมมัฏฐานมีหลายรูปแบบ และหนึ่งในรูปแบบ
กัมมัฏฐานที่ได้รวบรวมไว้นั้นคือ กัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับ  

กัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับ เป็นกัมมัฏฐานที่โบราณที่สดุมาแต่ครั้งพุทธกาล และแพร่หลาย
ในดินแดนสุวรรณภูมินับตั้งแต่ยุคทวารวดี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ 
และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้เช่น ลาว เขมร และพม่า รวมถึงศรีลังกา๒ ในสมัยรัตนโกสินทร์นี้อาจ
กล่าวได้ว่า กัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับได้เจริญรุ่งเรืองด้วยพระบารมีของสมเด็จพระอริยวงษญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) สมเด็จพระสงัฆราชองค์ที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ กระบวนการฝึก
กัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับตามแนวสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) 
นั้น เป็นการฝึกปฏิบัติไปตามล าดับโดยไม่ลัดข้ันตอนจากสมถกัมมัฏฐาน จนถึงวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
นอกจากการฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับแล้ว ยังมีวิธีการปฏิบัติหลายวิธีที่อาจถือได้ว่าเป็น 
ปกิณกะวิธี (วิธีภาคผนวก) ที่สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) ได้สอนสืบ
ทอดมา ซึ่งหนึ่งในปกิณกะวิธีนั้น คือการก าหนดจิตเดินธาตุรักษาโรค ซึ่งในยุคหลังมานี้ได้ใช้ค าว่า  วิ
ชานวหรคุณแทน เนื่องจากสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) ได้ทรงน า
คุณสมบัติของนวหรคุณ หรือพุทธคุณ ๙ ประการ มาเป็นบาทฐานเบื้องต้นของการปฏิบัติสมถ
กัมมัฏฐาน จัดเป็นพุทธานุสสติซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสสติ ๑๐๓ และเป็นธรรมอันเอกที่บุคคลพึงน้อมน ามา
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพาน๔ พระองค์ท่านได้ทรงน้อมน านวหรคุณมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
มัชฌิมาแบบล าดับได้น ามาประยุกต์กับองค์ความรู้เรื่องธาตุทั้งในพระไตรปิฎก และในต าราแพทย์ 
แผนโบราณเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเนื่องจากธาตุที่ไม่สมดุล หรือเพื่อบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์

                                                   
๑ พระสุนทรกิตติคุณ, “หลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ”, วารสารมหา

จุฬาวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๑๑-๒๕.  
๒ พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร), รวบรวมเรียบเรียง, พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 

(สุก ไก่เถื่อน), (นนทบุรี: ส านักพิมพ์สัมปะชัญญะ, ๒๕๕๕), หน้า ๔๐๗. 
๓ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๒๙๖/๓๗. 
๔ องฺ.เอกก.อ. (ไทย) ๑/๒๙๖/๔๘๗. 
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ต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้ยา จึงเป็นแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์หลักนวหรคุณของสมเด็จ
พระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) เพื่อท าความเข้าใจในวิธีการใช้นวหรคุณโดย
เทียบเคียงอาการที่บันทึกไว้กับอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาหลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก  

าณส วโร) 
๒. เพื่อเทียบเคียงอาการเจ็บป่วยที่บันทึกไว้ในหลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) กับอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

๓ เพื่อวิเคราะห์หลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก  
าณส วโร) ให้เป็นภาษาปัจจุบัน  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเป็น การวิจัยเชิงเอกสาร และการลงภาคสนาม

สัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตามล าดับดังนี ้
๑. ศึกษาวิเคราะห์หลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก  

าณส วโร) โดยใช้เอกสารที่รวบรวมและเรียบเรียงไว้โดยคงรักษาส านวน และค าแบบดั้งเดิม๕ 
๒. เทียบเคียงเฉพาะอาการเจ็บป่วย กับอาการที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์แนวทาง

รักษาด้วยนวหรคุณ 
๓. ลงภาคสนามสัมภาษณ์เชิงลึก พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร) วิปัสสนาจารย์กัมมัฏฐานมัชฌิมา

แบบล าดับ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร 
๔. วิเคราะห์เนือ้หาทั้งหมดแล้วน าเสนอเป็นความเรียง 

 
๔. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล  
 ๔.๑ หลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก  

าณส วโร) 
 แนวทางการรักษาสุขภาพตามแนวทางของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
(สุก าณส วโร) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พลังแหง่พุทธานุสสติกมัมัฏฐานในการรกัษาตัวเองเปน็หลกัโดยผู้
ประสงค์จะฝึกปฏิบัติการเดินธาตุแบบนวหรคุณ จะต้องฝากตัวโดยการข้ึนพานกัมมัฏฐานเป็นศิษย์
กัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับของวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร จากนั้นต้องฝึกกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบ
ล าดับให้จบก่อน หรืออย่างน้อยให้ผ่านห้องอานาปานสติเสียก่อน จึงจะเริ่มฝึกนวหรคุณได้ ดังนั้น ใน
การฝึกนวหรคุณ จะฝึกเองโดยพลการไม่ได้เพราะจะไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง และจะไม่เกิดผลในการรักษา 
ด้านพลานุภาพของการรักษาน้ัน ระหว่างผู้ปฏิบัติที่ผ่านกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับคนละข้ันกัน ก็

                                                   
๕ พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร). มหัศจรรย์ก าหนดจิต เดินธาตุ รักษาโรค .(นนทบุรี: ส านักพิมพ์

สัมปชัญญะ), ๒๕๕๗. 
 



๕๕๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

จะท าให้ผลในการรกัษาแตกต่างกันได้เหมือนกัน ยิ่งจบถึงข้ันฌานการรักษาโรคก็จะมีก าลังมากเห็นผล
ทันตา อย่าไรก็ตาม การเดินธาตุรักษาโรคด้วยนวหรคุณนั้น เหมาะส าหรับอาการธาตุไม่สมดุล หรือ
การเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ปวดศีรษะ ไม่สบายท้อง จะสามารถใช้นวหรคุณเดินธาตุรักษาโดยไม่
ต้องใช้ยา แต่ถ้าเป็นอาการป่วยที่หนัก การใช้นวหรคุณเสริมกับการใช้ยารักษาจะช่วยให้อาการ
เจ็บป่วยทุเลาลงเร็วข้ึน๖ 
 ๔.๒ เทียบเคียงอาการเจ็บป่วยท่ีบันทึกไว้ในหลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) กับอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 
 เมื่อเริ่มต้นจะฝึกนวหรคุณ ผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินการตามล าดับของการฝึกกัมมัฏฐาน
มัชฌิมากล่าวคือ เริ่มจากค าขอขมา บูชาพระรัตนตรัย ท าวัตรพระ คาถาพญาไก่เถ่ือน พระคาถาวาณี 
กรวดน้ าให้มารทั้ง ๕ และต้องอธิษฐานขอบารมีแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน จากนั้นนั่ง
กัมมัฏฐานแล้วเจริญนวหรคุณ เมื่อเสร็จแล้วจงึแผ่เมตตากรวดน้ าให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย๗ ส าหรับผู้ที่จบ
กัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับแล้ว เมื่อเริ่มนั่งกัมมัฏฐาน ให้อาราธนาเข้าฌาน ๘ แล้ว ถอยฌานมาที่ 
ฌาน ๓ แล้วจึงเริ่มเดินธาตุ จะเกิดพลานุภาพมากที่สุด ส่วนผู้ปฏิบัติที่ยังไม่จบกัมมัฏฐานมัชฌิมา ต้อง
ผ่านข้ันปิติ ๕ ยุคล ๖ สุขสมาธิ แล้วก็ต่อด้วย อานาปานสติ ๙ จุด ให้ผ่านก่อนจึงจะสามารถฝึก      
นวหรคุณได้โดยเริ่มจากให้ตั้งนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ดวง หรือ สี เอามาเดินตามจุดต่าง ๆ และ
ต้องใช้จิตตามลมที่เดินอยู่ภายในเช่น ลมที่เดินไปตามประสาท ลมระหว่างตา ลมระหว่างค้ิว ลมกลาง
กระหม่อม๘ การตั้งลมครั้งแรกให้ตั้งลงที่ใต้สะดือ ๒ นิ้ว เพราะเป็นจุดที่รวมธาตุ ดิน น้ า ลม ไฟ แล้ว
เลื่อนมาตรงกลางสะดือซึ่งเป็นจุดรวมอากาศธาตุ เป็นจุดที่พาธาตุ ดิน น้ า ลม ไฟ ไปทั่วร่างกาย ธาตุ
ทั้ง ๔ จะแล่นไปได้ก็ต้องอาศัยจิต ดังนั้น การเดินลมปราณต้องมีองค์ประกอบของ ธาตุดิน ธาตุน้ า 
ธาตุลม ธาตุไฟ ร่วมกับนิมิตในสมาธิจิตเสมอ 
 ๔.๓ วิเคราะห์หลักนวหรคุณของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก  

าณส วโร) ให้เป็นภาษาปัจจุบัน 
 จากการวิเคราะห์ต ารานวหรคุณนี้ พบว่า มีวิธีการเดินธาตุเพื่อรักษาอาการต่าง ๆ ด้วย
ตนเองได้ถึง ๘๒ วิธี๙ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น การเดินธาตุเพื่อปรับสมดุลร่างกาย  การเดินธาตุ
เพื่อรักษาโรคทางกาย การเดินธาตุเพื่อรักษาโรคทางใจ การเดินธาตุเพื่อแก้คุณไสย และการเดินธาตุ
เพื่อท าให้เกิดฤทธ์ิเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เวลาเดินธุดงค์ แต่ที่จะน ามากล่าวไว้ในที่นี้ คือวิธีที่
สามารถใช้ฝึกได้ในยุคปัจจุบัน และอาการของโรคยังพบอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น 

                                                   
๖ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร), คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร, ๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๑. 
๗ พระครูสิทธิสังวร รวบรวมและเรียบเรียง, เจโตวิมุตติ สมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับ 

พิมพ์ครั้งที่ ๕, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์สัมปะชัญญะ, ๒๕๖๐), หน้า ๓-๖. 
๘ หอสมุดแห่งชาติ, “พระคัมภีรฉันทวาตปฏิสนธิ”, เอกสารใบลาน, อักษรไทย, กรมหม่ืนวงสาฯ กรม

หลวงไชยนาทฯ ประทานแก่หอสมุด พ.ศ. ๒๔๕๘. เลขที่ ๑๑๐๗. หมวดเวชศาสตร. 
๙ พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร), มหัศจรรย์ก าหนดจิต เดินธาตุ รักษาโรค. 
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๑. จุดนวหรคุณปกติส าหรับเดินลมปราณ มี ๙ จุด โดยก ากับ ค าภาวนาตามหัวใจพระคาถาตาม
ตารางที่ ๑ และภาพที่ ๑ 
ตารางท่ี ๑ ต าแหน่งและคุณสมบัติของจุดนวหรคุณ 
ต าแหน่งและ
ค าบริกรรม 

ชื่อจดุ และต าแหนง่ คุณสมบตั ิ

๑. อะ อัชชดากาษเบ้ืองต่ า  
ต าแหน่งกลางสะดือของผู้ฝึก 

เป็นที่ระงับเวทนาทัง้ปวง ถือเป็นจุดตั้งธาตุทัง้ ๔ 

๒. ส  บนนาภี นิ้วหนึ่ง  
ต าแหน่งเหนือสะดือหนึ่งนิ้วมือของผู้ฝึก 

เป็นที่เกิดแห่งบาปธรรมทั้งปวง จุดที ่๒ และที่ ๓ เป็นจุดที่เจริญแล้วเกิด
ก าลังมาก การเคลื่อนจุดจากจุดที่ ๒ ไปยัง จุดที่ ๓ เรียกว่าห้องพระ
พุทธคุณ ถือเป็นจุดรวมธาต ุ

๓. วิ ห้องหทัยวัตถุ  
ต าแหน่งกลางหน้าอกบริเวณหัวใจ 

เป็นที่เกิดของกุศลและ อกุศล แบบสัมปยุตธาตุ คือ เกิดดับพร้อมกัน 

๔. สุ ห้องสุดคอกลวง  
ต าแหน่งหลุมใต้กล่องเสียง 

เป็นจุดหลับ จุดขาดรสสัมผัส จุดที่แตกท าลาย และจุดดับสนิท ร่วมกัน 

๕. โล โคตรภูท้ายทอย 
ต าแหน่งฐานกะโหลกด้านหลัง หรือที่
เรียกว่าจุด ก าด้น 

เป็นจุดที่ซ่อนเวทนาทั้งปวง จุดที่ขาดบาปธรรมเม่ือก าลังจะตาย เป็นจุด
ที่ดับพิษงู พิษฝีทั้งปวง 

๖. ปุ อัชชดากาษ เบ้ืองบน ต าแหน่งจอม
กระหม่อมกลางศีรษะ 

เป็นจุดที่อดใจ สร้างขันติ (ความอดทน) โสรัจจะ (ความสงบเสงี่ยม) 

๗. ส ทิพยสูญหว่างคิ้ว  
ต าแหน่งอุณาโลม หรือตาที่สาม บริเวณ
ก่ึงกลางหน้าผาก ตรงหัวคิ้ว 

เป็นที่ประหารแห่งโทษทั้งปวง เป็นตบะเดชะด้วย 

๘. พุ มหาสูญหว่างจักษุ  
ต าแหน่งระหว่างหัวตา 

เป็นที่เกิดปัญญาเห็นโทษ 

๙. ภะ จุลสูญน้อยปลายนาสิก  
ต าแหน่งปลายจมูก 

เป็นที่น าแห่งความยินดีทัง้ปวง และน าปฏิสนธิแห่งสตัว์ 



๕๕๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 

ภาพท่ี ๑ แสดงจุดนวหรคุณ ๙ จุดหลัก ส าหรบัเดินธาตุปรบัสมดลุร่างกายกรณีสุขภาพปกติ 
 

๒. จุดนวหรคุณส าหรับเดินลมปราณเพ่ือรักษาสุขภาพแบบต่าง ๆ สรุปตามกลุ่มอาการได้ตาม
ตารางที่ ๒ 
ตารางท่ี ๒ กลุ่มอาการที่ใช้นวหรคุณในการรักษาสุขภาพ 

กลุ่มอาการหลัก กลุ่มอาการย่อย จุดที่ใช้เดินนวหรคุณ 

๑. เดินธาตุเพ่ือปรับสมดุลร่างกาย 

๑.๑ การใช้ร่วมกับโพชฌงค์ ๗ เดินจุดที่ ๑ ถึง จุดที่ ๗ โดยพิจารณาโพชฌงค์ ๗
๑๐

 ไปตาม
จุด ทีละจุด 

๑.๒ การใช้ร่วมกับจักรสุกิตติมา ตัดจุดที่ ๕ ออก โดยภาวนาพระคาถาสุกิตติมา
๑๑

 ตามจุด 
ทีละจุด 

๒. เดินธาตุเพ่ือรักษาโรคทางใจ 
๒.๑ กรณีเกิดความฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย เดินเฉพาะจุดที่ ๒ และจุดที่ ๔  
๒.๒ กรณีแก้โทสะ โมหะ และวิตกจริตหนัก ตัดจุดที่ ๕ จุดที่ ๗ และจุดที่ ๘ ออก 

๓. เดินธาตุเพ่ือรักษาโรคทางกาย กลุ่ม
อาการปวดศีรษะ 

๓.๑ ปวดศีรษะระดับปกติ เดินเฉพาะจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ จุดที่ ๓ และจุดที่ ๕ 
๓.๒ ปวดศีรษะระดับรุนแรง ใช้ครบทั้ง ๙ จุด 

๔. เดินธาตุเพ่ือรักษาโรคทางกาย กลุ่ม
อาการหวัด 

๔.๑ เป็นหวัดเล็กน้อย หรือแพ้อากาศ ใช้เฉพาะจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ 
๔.๒ เป็นหวัดน้อย หรือหวัดไอ ตัดจุดที่ ๒ จุดที่ ๓ และจุดที่ ๔ ออก 
๔.๓ เป็นไข้หนัก หรือไข้หวัดใหญ่ เดินเฉพาะจุดที่ ๕ และจุดพิเศษ คือ จุดที่ ๑๐ บริเวณร่อง

กระดูก เนินหลังใบหูด้านซ้าย 
กลุ่มอาการหลัก กลุ่มอาการย่อย จุดที่ใช้เดินนวหรคุณ 

๕. เดินธาตุเพ่ือรักษาโรคทางกาย กลุ่ม
อาการเก่ียวกับท้อง 

๕.๑ อาการท้องผูก ใช้เฉพาะจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ 
๕.๒ อาการปวดมวนท้อง ใช้เฉพาะจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ จุดที่ ๓ และจุดที่ ๔ 
๕.๓ อาการลงท้อง หรือท้องเสีย ใช้เฉพาะจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ 

                                                   
๑๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๙/๘๕-๘๖. 
๑๑ พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร). มหัศจรรย์ก าหนดจิต เดินธาตุ รักษาโรค, หน้า ๗๒-๗๓. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๕๓ 

 

 

๖. เดินธาตุเพ่ือรักษาโรคทางกาย กลุ่ม
อาการขัดยอกปวดเมื่อยและโรคลม 

๖.๑ อาการเสียดสีข้าง 
ใช้เฉพาะจุดที่ ๗ และจุดที่ ๙ 

๖.๒ อาการขัดยอกขา 
๖.๓ อาการเส้นยอก ขัดขวาง ใช้เฉพาะจุดที่ ๕ 
๖.๔ อาการลมตีขึ้น ใช้การเดินจงกรมตามแบบของสมเด็จพระอริยวงษญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) ร่วมกับการเดิน
เฉพาะจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ 

 

๓. เปรียบเทียบกลุ่มอาการเจ็บป่วยในนวหรคุณกับอาการท่ีปรากฏในปัจจุบัน สรุปตามกลุ่มอาการ
ได้ตามตารางที่ ๓ 
ตารางท่ี ๓ กลุ่มอาการเจ็บป่วยในนวหรคุณเทียบเคียงกับกลุ่มอาการปัจจุบัน 

กลุ่มอาการหลักในนวหรคุณ กลุ่มอาการย่อยในนวหรคุณ เทียบเคียงกับอาการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

๑. กลุ่มความเจ็บป่วยทางใจ 
๑.๑ กรณีเกิดความฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย อาการเครียด 
๑.๒ กรณีแก้โทสะ โมหะ และวิตกจริตหนัก อาการโรคซึมเศร้า อาการโรคไบโพล่าร์ 

๒. กลุ่มอาการปวดศีรษะ 

๒.๑ ปวดศีรษะระดับปกติ ปวดศีรษะที่เกิดจากการกระทบร้อนกระทบเย็นกะทันหัน 
อาการปวดศีรษะจากความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการ
ท างาน อาการปวดศีรษะที่เกิดร่วมกับอาการปวดไซนัส 

๒.๒ ปวดศีรษะระดับรุนแรง อาการศีรษะแบบคลัสเตอร์ (Cluster) อาการปวดศีรษะ
แบบไมเกรน 

๓. กลุ่มอาการหวัด 
๓.๑ เป็นหวัดเล็กน้อย หรือแพ้อากาศ ภูมิแพ้ แพ้อากาศ 
๓.๒ เป็นหวัดน้อย หรือหวัดไอ ไข้หวัดน้อย 
๓.๓ เป็นไข้หนัก หรือไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ 

๔. กลุ่มอาการเก่ียวกับท้อง 
๔.๑ อาการท้องผูก ท้องผูก 
๔.๒ อาการปวดมวนท้อง กรดไหลย้อน ล าไส้แปรปรวน อาหารไม่ย่อย 
๔.๓ อาการลงท้อง หรือท้องเสีย ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ 

๕. กลุ่มอาการขัดยอกปวดเมื่อยและโรค
ลม 

๕.๑ อาการเสียดสีข้าง 
ออฟฟิศ ซินโดรม ๕.๒ อาการขัดยอกขา 

๕.๓ อาการเส้นยอก ขัดขวาง 
๕.๔ อาการลมตีขึ้น เป็นลม อาการวูบที่เกิดจากมีลมเสียดแทงหัวใจ อาการเรอ

จากมีแกสในกระเพาะอาหารมาก 
 

 

๔. เปรียบเทียบกลุ่มอาการเจ็บป่วยในนวหรคุณกับอาการท่ีปรากฏในปัจจุบัน ในการศึกษาเอกสาร
หลักนวหรคุณต้นฉบับของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) แล้วพบภาษาที่
ต้องท าความเข้าใจให้เป็นภาษาปัจจุบันอยู่หลายค า ดังสรุปได้ตามตารางที่ ๔ ดังนี ้

ตารางท่ี ๔ การท าความเข้าใจจากภาษาต้นฉบับของหลักนวหรคุณตามแนวทางของ สมเด็จพระ 
อริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) เป็นภาษาปัจจุบัน   
 

ค าที ่ ภาษาต้นฉบับ ความหมายในปจัจบุัน 
๑. คลี่ออกเป็นบาท 

คลี่ออกเป็นนาที 
บาท ในที่นี้ เป็นหน่วยนับเวลาโบราณ โดย ๑ บาท เท่ากับ ๖ นาที  การคลี่ออกเป็นบาทหมายถึง การ
เจริญสมาธินิมิต ไปจุดละ ๖ นาที เร่ิมจาก ๕ จุด แล้วขยายเป็น ๘ จุด เมื่อสมาธิตั้งมั่นดแีล้ว จึงบริกรรม
โดยใช้เวลาเพียง ๑ นาที ต่อจุด เรียกวา่ คลี่ออกเป็นนาที 

๒. ปราสวาส การผ่อนลมหายใจออกยาว ๆ ช้า ๆ แล้วไล่ลมหายใจนั้นออกทางฝ่ามือ ฝ่าเท้า และทางรูจมูก 
๓. ให้รวยลง ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจแผ่ว ๆ เบา ๆ ช้าๆ 
๔. แผ่นดินเหล็ก การดึงจิตลงสู่แผ่นดิน เพ่ือไล่อาการไม่พึงประสงค์ลงพ้ืนดิน ภาษาทางการแพทย์ทางเลือกเรียกว่า ท า



๕๕๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

กราวดิง (grounding) หมายถึงการถ่ายพลังลบ หรือพลังที่มากเกินไปลงสู่แผ่นดิน 
๕. ปีติประวัติ ค าว่าประวัต ิ หมายถึงการท าตามขั้นตอน โดยต้องเจริญกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับ ในห้องพระปีติ

ธรรม ๕ ประการ ห้องพระยุคลธรรม ๖ ประการ และห้องพระสุขสมาธิ ๒ ประการ จนจิตเกิดความสงบ 
ก่อนจึงจะเดินธาตุ ถ้าหากเรียนจบกัมมัฏฐานมัชฌิมาแล้ว การท าปีติประวัติ หมายถึงการเจริญฌานไล่
จาก ฌาน ๑ ถึง ฌาน ๔ แล้ว ถอยมาสู่ฌาน ๓ ให้เกิดสุขก่อนท าให้เกิดปีติ ผ่านปัสสัทธิ ความสงบ จนถึง
สุข 

๖. ให้ขาดก่อน การตั้งจิตมั่นที่จุดที่ ๙ ปลายจมูก จนกว่าจะเกิดความสงบของจิตก่อน 
๗. สูบลมเข้า หายใจเข้าแต่เพียงเบา ๆ ช้า ๆ มีสต ิ
๘. ตึงกระสาย การควบคุมลมที่หายใจเข้าไว้ทีค่อ ก่อนค่อยๆกระจายลมไปทีละนิด ไปยังจุดที่เจ็บ 

 
๕. บทสรุป 

การก าหนดจิตเดินธาตุรักษาโรค ตามแนวทางของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช (สุก าณส วโร) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รักษาตัวเองเป็นหลัก เนื่องจากเป็นไปเพื่อการ
ให้พระภิกษุที่ธุดงค์ในป่าได้มีวิธีรักษาตัวเองกรณีเจ็บป่วยในป่า และไม่สามารถหาสมุนไพร หรือยา
รักษาโรคได้ ในยุคหลังได้เรียกวิธีการก าหนดจิตเดินธาตุรักษาโรคนี้ว่า วิชานวหรคุณ เนื่องจากสมเด็จ
พระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก าณส วโร) ได้ทรงน้อมน าคุณสมบัติของ พุทธคุณ ๙ 
ประการ เข้ามาเป็นพุทธวิธีในการรักษาโรคร่วมกับองค์ความรู้เรื่อง ธาตุ ทั้งในพระไตรปิฎก และใน
ต าราแพทย์แผนโบราณ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเนื่องจากธาตุที่ไม่สมดุล หรือเพื่อการบ าบัดความ
เจ็บป่วยต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้ยา และจากการวิเคราะห์ต ารานวหรคุณนี้ พบว่า มีวิธีการเดินธาตุเพื่อ
รักษาอาการต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ถึง ๘๒ วิธี ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น การเดินธาตุเพื่อปรับสมดุล
ร่างกาย  การเดินธาตุเพื่อรักษาโรคทางกาย  การเดินธาตุเพื่อรักษาโรคทางใจ  การเดินธาตุเพื่อแก้คุณ
ไสย  และการเดินธาตุเพื่อท าให้เกิดฤทธ์ิแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ตามแต่ละวัตถุประสงค์ในเวลาเดินธุดงค์ 
วิธีการเดินธาตุนี้พบว่าสอดคล้องกับแผนการนวด และคัมภีร์เกี่ยวกับลมปราณภายในร่างกายอยู่หลาย
จุด ศิษย์ในช้ันหลังจึงเรียกแบบเดินธาตุรักษาโรคนี้ว่า นวหรคุณ ซึ่งเป็นปกิณกะวิธีของการฝึก
กัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับ ที่สืบทอดต่อกันมาในวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร วิชานวหรคุณนี้ ไม่
อยู่ในภาคบังคับของการฝึกกัมมัฏฐานมัชฌิมาแบบล าดับ ดังนั้น ใครจะฝึกหรือไม่ก็ได้ข้ึนอยู่กับความ
สนใจส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในการใช้วิชานวหรคุณนั้น โบราณาจารย์ต่างกล่าวว่า วิธีรักษาโรคใดก็
ตาม ไม่สามารถล่วงพ้นกรรมไปได้ หากการเจ็บป่วยน้ัน เกิดเนื่องด้วยกรรม และเมื่อถึงวาระสุดท้าย
ของบุคคลผู้นั้นแล้ว การใช้นวหรคุณ หรือยาดีวิเศษเพียงใด ก็ไม่อาจช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย หรือ
รักษาชีวิตไว้ได้ ดังนั้น การรักษาสุขภาพก็คือ การรักษาสภาวะที่ท าให้เกิดความสุขแบบวิถีพุทธ ซึ่ง
หมายถึงลักษณะที่เป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมด
จด ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความสงบไม่ร้อนรนกระวนกระวาย) ความเข้าใจในกฎแห่งไตรลักษณ์ 
ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นความดีงามของชีวิต ตรงกับค าในปัจจุบันคือ“การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม” ใน
การแพทย์แผนโบราณ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพุทธวิธีในการรักษาโรค ทั้งทางใจ และทางกายไป
ด้วยกันน่ันเอง 

 

 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๕๕ 

 

 

บรรณานุกรม 

พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร). มหัศจรรย์ก าหนดจิต เดินธาตุ รักษาโรค. นนทบุรี: ส านักพิมพ์
 สัมปชัญญะ, ๒๕๕๗. 
พระครูสิทธิสังวร รวบรวมและเรียบเรียง. เจโตวิมุตติ สมถะ-วิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบล าดับ. 
 พิมพ์ครั้งที่ ๕. นนทบุรี: ส านักพิมพ์สัมปะชัญญะ, ๒๕๖๐. 
พระสุนทรกิตติคุณ. “หลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ”. วารสารมหาจุฬา
 วิชาการ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๑๑-๒๕. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ 

มหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
 . อรรถกถา แปล ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖. 
สัมภาษณ์ พระครูสิทธิสังวร (วีระ านวีโร). คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร. ๒๖ กรกฎาคม
 ๒๕๖๑. 
หอสมุดแหงชาติ. “พระคัมภีรฉันทวาตปฏิสนธิ”. เอกสารใบลาน. อักษรไทย. กรมหมื่นวงสาฯ กรม
 หลวงไชยนาทฯ ประทานแก่หอสมุด พ.ศ. ๒๔๕๘. เลขที่ ๑๑๐๗. หมวดเวชศาสตร์. 
 



๕๕๖ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก  

 

 
 
 
 
 

 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๕๗ 

 

 

“ศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย์” ผู้มีอ านาจปกครองบริหารต้องใหค้วามส าคญั? 
“Human Dignity” Administrative authorities must give priority? 

พันเอก สาธิต ทิพย์มณี 

บทคัดย่อ 
 ในยุคปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย ในด้านสิทธิมนุษยชนก็
เช่นกัน ประเทศต่าง ๆรวมทั้งประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศต่าง ๆ ได้ลงมติรับรองและประกาศใช้ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นหลักการส าคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลก 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึง สิทธิมนุษยชนไว้หลายประเด็น ประเด็นนึง
ก็คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ก าหนด
สิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ใครจะละเมิดไม่ได้ และไม่สามารถ่ายโอนให้แก่กันได้ ดังนั้นการปฏิบัติต่อกัน
ของผู้คนในสังคมจึงต้องเคารพความเป็นมนุษย์ ซึ่งสังคมปัจจุบันมักละเลยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ผู้มีอ านาจปกครองบริหารต้องให้ความส าคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะเห็นได้ว่ามี
ตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น คดีปิดป้ายโฆษณาตู้รถไฟ คดีนักเรียน
นายร้อยต ารวจหญิงถูกให้ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้ผู้ถูกละเมิด
ชนะคดีเนื่องจากการออกค าสั่งทางปกครองไม่ได้ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นผู้มีอ านาจ
ปกครองบริหารก่อนออกค าสั่งทางปกครองต้องค านึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย โดยอาจ
หลักธรรม อริยมรรค ๘ ช่วยในการพิจารณาถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ค าส าคัญ : ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, ผู้มีอ านาจปกครองบริหาร, คดีปกครอง, อริยมรรค๘ 

Abstract  

 In today's world, there are many changes in development and also human 
rights, countries, including Thailand has given much importance to this matter. The 
General Assembly of the United Nations, consisting of members of various countries, 
has voted to adopt and declare the Universal Declaration of Human Rights to be a 
main principle in protecting the human rights of the world community. 
 The Universal Declaration of Human Rights mentioned Many human rights 
issues, one issues is Human dignity. Human dignity is an important principle of human 
rights that determines the rights that have been born since birth, cannot violate and 
cannot transfer to each other. Therefore, the treatment of people in society must 
respect humanity in which today's society often ignores human dignity. 
 Administrative authority must give priority to human dignity. There are 
examples of administrative cases related to human dignity such as the case of the 
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closing of the advertising on locomotives and the case of a female police cadet 
being taken off the clothes waiting for physical examination. The Supreme 
Administrative Court ruled that the offender won the case because the 
administrative order does not take into account human dignity so before issuing 
administrative orders, administrative authorities must consider human dignity which 
might be help to consider by the principle of Dharmariyakan 8. 
Keywords: Human Dignity, Administrative Authority, Administrative Cases, 
Dharmariyakan 8 

๑. บทน า 
 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในอดีตที่ผ่านมาอาจมีการพูดถึงน้อยมาก และมีการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กันอย่างกว้างขวาง จนองค์การสหประชาชาติ ได้เห็นความส าคัญของ สิทธิ
มนุษยชน และได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่ง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็เป็น
ประเด็นหนึ่งของ สิทธิมนุษยชน ในประเทศไทยก็เช่นกันก็มีการพัฒนาสทิธิมนุษยชนและศักดิ์ซรีความ
เป็นมนุษย์อย่างก้วาง ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้
ก าหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ เพื่อคุ้มครองประชาชนไทยในเรื่องเหล่าน้ีไว้ 
 ผู้มีอ านาจปกครองบริหารในยุคปัจจุบัน ต้องเรียนรู้และศึกษาอย่างละเอียดในเรื่ องสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปกครองบริหารองค์การหรือ
หน่วยงานของตนเองเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนมาในอนาคต  
 ในบทความนี้จะช้ีให้เห็นถึงที่มาและความหมายและความส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ แนวทางการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เพื่อการปกครองบริหารงานที่เป็น
ธรรมค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างคดีปกครองที่
เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ ให้กับผู้มีอ านาจปกครองบริหารได้ศึกษา
เรียนรู้ 
 

๒. สิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศต่าง ๆ ได้ลงมติรับรองและ

ประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นหลักการส าคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาคมโลกเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๑ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และถึงแม้ว่า
ปฏิญญาฉบับนี้จะไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ก็จัดเป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญที่สุด โดยในค าปรารภเริ่มต้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กล่าวไว้ว่า 

“ด้วยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่ก าเนิด และสิทธิซึ่งเสมอกันและไม่อาจโอนแก่กันได้ 
ของสมาชิกทั้งปวงแห่งครอบครัวมนุษยชาติอันเป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ
ในโลก”๑ 

                                                   
๑ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. ค าแปลปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. 

กรกฎาคม ๒๕๕๑:  ๑๘. 
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จุดนี้เองเป็นการเริ่มต้นของการให้ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ่งประเทศต่าง ๆ จะต้องเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้ตราไว้ในปฏิญญาฉบับนี้ โดยที่
ปฏิญญาฉบับนี้ยังเป็นพื้นฐานส าคัญของสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
อื่น ๆอีกหลายฉบับ รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

สิทธิมนุษยชนคืออะไร สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความถึง สิทธิความเป็น
มนุษย์หรือสิทธิในความเป็นคน อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา สิทธิมนุษยชน
เป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และไม่มีบุคคล องค์กร หรือแม้แต่รัฐ สามารถล่วงละเมิดความ
เป็นมนุษย์น้ีได ้สิทธิในความเป็นมนุษย์น้ีเป็นของคนทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีเช้ือชาติ แหล่งก าเนิด เพศ 
อายุ สีผิว ที่แตกต่างกันหรือจะยากดีมีจนหรือเป็นคนพิการ สิทธิมนุษยชนนั้นไม่มีพรมแดน การ
กระท าใดที่มนุษย์กระท าต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ศรีของความ เป็นคน ไม่ว่าจะเกิดแก่
มนุษย์ที่ประเทศใด และไม่ว่า ผู้กระท าการละเมิดจะเปน็บุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐใดรัฐหนึ่งก็ตาม ถือ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจะเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนนั้น จ าเป็นต้องเข้าใจ
หลักการต่าง ๆ ที่ถือเป็นองค์รวมของสิทธิมนุษยชนด้วย คือ  

๑) สิทธิ (Rights)  
สิทธิเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนตามธรรมชาติที่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่มีใครล่วง

ละเมิดได้ คนทุกคนที่เกิดมามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด และต้องมีชีวิตอยู่อย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความมีอยู่ของสิทธิตามธรรมชาตินี้ แม้เมื่อยังไม่มีกฎหมายมารองรับ สิทธิก็ยังมีอยู่  

๒) เสรีภาพ (Freedom)  
เสรีภาพหมายถึง การที่มนุษย์สามารถท าอะไรก็ได้ภายใต้ขอบเขตของ ศีลธรรมอันดี

งาม โดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงล้ าสิทธิของบุคคลอื่น หรือสิทธิของส่วนรวม เราจึงเห็นว่ามี
การใช้ค าสองค านี้พร้อมกัน คือสิทธิ และเสรีภาพ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) มักจะใช้ค าว่าสิทธิและเสรีภาพที่จะ
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรอืสิทธิและเสรภีาพในการเลอืกคู่ครองและสร้างครอบครัว เป็นต้น  

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)  
ศักดิ์ศรี คือ การยอมรับของบุคคลในสังคม แม้ว่าพฤติกรรมที่บุคคลกระท านั้น หรือ

ต้องการกระท าน้ัน ๆ อาจจะก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ ถือว่าเป็นเรื่องดีงาม สมควรยกย่อง 
และต้องถือปฏิบัติ จะเป็นองค์กร มติขององค์กร การยอมรับขององค์กรต่าง  ๆนั้นด้วยก็ได้ สิทธิ
เสรีภาพ หรือ อ านาจและหน้าที่ก็ถือเป็นศักดิ์ศรีด้วยเช่นกัน 

มนุษย์ คือ บุคคลทั่วไปไม่เลือกว่าจะเป็นชนชาติใด เผ่า ศาสนา ผิวสี ภาษา และ 
อื่น ๆ ที่มีสภาพเป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนของสังคม ตลอดจนองค์กร , องค์การ ที่อาศัยมติเป็นข้อ
ปฏิบัติไปตามประสงค์ขององค์กร, องค์การก็ให้ถือเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นค าที่อธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน ในแง่ของการ
ให้คุณค่าแก่ความเป็นคนว่า คนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นหลักการ
ส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ใครจะละเมิดไม่ได้ และไม่สามารถ่ายโอน
ให้แก่กันได้ สิทธินี้คือสิทธิในการมีชีวิตและมีความมั่นคงในการมีชีวิตอยู่ คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกมี



๕๖๐ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมจึงต้องเคารพความเป็นมนุษย์ ห้าม
ท าร้ายร่างกาย ทรมานอย่างโหดร้าย หรือกระท าการใด ๆ ที่ถือเป็นการเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศ อนุสัญญา และปฏิญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ๒  

สังคมปัจจุบันมักละเลยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะมีการให้คุณค่าของคน
แตกต่างกัน สังคมทั่วไปให้คุณค่าของความเป็นคนที่สถานภาพทางสงัคมของผู้นั้น เช่น เป็นก านัน เป็น
นายทหาร เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิพากษา สถานภาพทางสังคมของคนแต่ละคน ไม่ใช่ตัวช้ีวัดว่า
มนุษย์หรือคนน้ันมีศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือไม่ แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือการให้คุณค่าความเป็นคน
ตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมาพิการ เป็นเด็ก เป็นผู้หญิง ผู้ชาย กะเทย เกิดมาเป็นคนปัญญา
อ่อน หรือยากจน คนทุกคนที่เกิดมาถือว่ามีคุณค่าเท่ากัน ต้องปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์อย่างเสมอหน้า
กัน เพราะการปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมอย่างเสมอหน้ากันเป็นการเคารพ ศักดิ์ศรีมนุษย์  
 

๓. ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มีการคุ้มครอง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยอย่างโดดเด่น
กว้างขวางประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะ เป็นการคุ้มครองเรื่องศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (มาตรา ๔) 
ก าหนดให้สิทธิของบุคคลตาม กฎหมายต้องเท่าเทียมกัน (มาตรา ๒๗) คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา 
จ าเลย และผู้ต้องคดีอาญาไว้ หลายประการ เช่น การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา หรือจ า เลย ห้ามการ
ทรมาน ท าทารุณ การลงโทษ โดยใช้วิธีโหดร้าย การที่กฎหมายสันนิษฐานว่าบุคคลผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้
บริสุทธ์ิจนกว่าจะมี ค าพิพากษาของศาลว่าผู้นั้นกระท าความผิด (มาตรา ๒๘ – ๒๙) ฯลฯ บทบัญญัติ
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาจแบ่งได้เป็น บทบัญญัติเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน
พื้นฐาน และบทบัญญัติเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก่ 

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม
ได้รับความคุ้มครอง๓ 

มาตรา ๒๕ – ๔๙ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ข้ันพื้นฐาน ที่
สมควรได้รับตามรัฐธรรมนูญ 

บทบัญญัติเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสทิธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก่ 

                                                   
๒พรนภา ค าสาสินธ์. สิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ . [ ออนไลน์ ] แหล่งที่มา http://pornnapa 

101.blogspot.com/2012/07/blog-post_08.html   [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒]. 
๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. ๖ 

เมษายน ๒๕๖๐:  ๔. 



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๖๑ 

 

 

มาตรา ๖๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติเรื่องการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างเต็มที่และเท่าเทียม 
 

๔.  หลักธรรมท่ีส่งเสริมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
 พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่หลักธรรม ค าสอน ไว้มากมาย ซึ่งถ้าจะพิจารณาโดย เนื้อหาสาระ 
พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ในแง่ต่าง ๆ มากมาย ถ้าในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็มี
หลายหลักธรรม ที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาทิเช่น อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ 

๑. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
ความเห็นถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีได้ดี ท าช่ัวไดช่ั้ว 

๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ด าริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศล
หรือความดีงาม ไม่คิดพยาบาท ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึงการพูดสนทนา แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงามเจรจา
แต่ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ โดยเว้นจากวจีทุจริต  

๔. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงามทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง  การ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง กระท าแล้วไม่น าทุกข์มาให้ ช่วยขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงและเว้นทุจริตทั้งปวง 

๕. สัมมาอาชีวะ คือ การท ามาหากินอย่างสุจริตชน  การด ารงชีวิตในแนวทางถูกต้อง 
ประกอบอาชีพสุจริตทั้งปวง 

๖. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม ความ
เพียรที่ถูกต้อง ได้แก่เพียรระวังมิให้บาปอกศุลเกิดข้ึน เพียรละบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแล้ว เพียรท ากุศลให้
เกิด เพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนมิให้เสื่อม 

๗. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ด ารงอยู่ด้วยความรู้ตัว 
๘. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ ความตั้ง

มั่นในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อท าให้จิตสงบและประณีต 
อริยมรรคมีองค์๘ เป็นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือทางที่น าไปสู่การพ้นทุกข์ ที่

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง ท าญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้
ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เมื่อใดที่บุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์๘ นี้ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากจะช่วยให้ถึงซึ่งความดับทุกข์แล้ว ยังได้ช่ือว่าเป็นการ “รักษา ตนเอง”ให้ตั้ง
มั่นอยู่ในความดีก่อน แล้วจะช่วย “รักษาผู้อื่น”ให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วย หรือ อีกนัยหนึ่งก็ คือการ
ค านึงถึงผู้อื่น ค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเอง 
 

๕. อุทาหรณ์ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จากคดีปกครอง 
 จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันน้ี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความส าคัญมาก ต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมโลกและสังคมไทย ในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน ด้าน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังเช่นมีการฟ้องร้องในคดีปกครอง และศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา
ตัดสินเป็นแนวทางไว้ น าไปเป็นข้อพิจารณาในการปกครองบริหารต่อไป 



๕๖๒ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

คดีปกครองป้ายโฆษณาบนหน้าต่างรถบดบังทิวทัศน์ 
คดนีี้เป็นกรณที่การรถไฟแห่งประเทศไทยน าแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดไว้ที่ตู้ขบวน

รถไฟด้านนอก รวมทั้งกระจกหน้าต่างของตู้ขบวนรถไฟ ท าให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการขบวนรถไฟ
ด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่เป็นประจ า เห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์ จึงยื่นฟ้องการ
รถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครอง เพื่อให้ขูดลอกป้ายโฆษณาดังกล่าวออก  

ศาลปกครองข้ันต้นเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม
นโยบายเพิ่มรายได้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องของการด าเนินธุรกิจอย่างหนึ่งที่อยู่
ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มิใช่
เป็นเรื่องของการใช้อ านาจทางปกครองที่ได้กระท าต่อผู้ฟ้องคดีหรือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่ใช่คดีปกครอง ศาลปกครองข้ันต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา  
ผู้ฟ้องคดีย่ืนอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสดุพิเคราะหแ์ล้วเหน็ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดท ากิจการรับขนส่งผู้โดยสารอันเป็นการบริการ
สาธารณะหรือกิจการทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าการรถไฟแห่งประเทศ ไทยอนุญาตให้มีการปิด
ป้ายโฆษณาที่กระจกหน้าต่าง อันเป็นการใช้หน้าต่างผิดไปจากวัตถุประสงค์ของการจัดให้มหีน้าต่างรถ
โดยสาร คดีน้ีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง จึงมีค าสั่งให้ศาลปกครอง
ช้ันต้นรับค าฟ้องไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองช้ันต้นด าเนินการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี เมื่อศาล
ปกครองสูงสุดช้ีขาดเช่นน้ี ศาลปกครองช้ันต้นจึงรับฟ้องและด าเนินการพิจารณาต่อ  

คดีนี้ศาลปกครองช้ันต้นตัดสินให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขูดลอกป้ายโฆษณา
ดังกล่าวออกจากบริเวณหน้าต่างตู้รถโดยสาร และให้ท าความสะอาดหน้าต่างตู้โดยสารรถไฟทุกคัน 
แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นอุทธรณ์  ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย(ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดย พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พศ.๒๔๙๔ 
จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ที่กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ากิจการรับขนส่ง
ผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และของอื่น ๆ ที่เป็นบริการสาธารณะ  

ในการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องดูแลรักษาส่วนต่าง ๆของตู้
รถโดยสารของขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญทีใ่ช้ในการจัดท าบริการสาธารณะดังกลา่ว เช่น ที่นั่ง
หรือที่นอนของผู้โดยสาร ประตูหน้าต่างตู้รถโดยสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและสามารถอ านวย
ความสะดวกสะบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารได้ตามสมควร โดยเฉพาะหน้าต่างของตู้รถโดยสาร
ของขบวนรถไฟ  

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและผู้ถูกฟ้องคดีเองก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า รถโดยสารทุกชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ หรือไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศ
หรือไม่ปรับอากาศ จะต้องมีหน้าต่างเสมอ หน้าต่างรถโดยสารดังกล่าวมิได้มีไว้เพียงเพื่อให้แสงสว่าง
จากภายนอกเข้ามาในรถได้เท่านั้น แต่ยังมีไว้เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก
รถ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างที่อยู่ในรถ และระแวดระวังภยันอันตรายที่อาจจะมีจาก
ภายนอกรถอีกด้วย รถโดยสารที่ไม่มีหน้าต่างจึงไม่อาจเรียกได้ว่ารถโดยสาร แต่เป็นรถขนส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์  



สัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ 
 

๕๖๓ 

 

 

กรณีดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้ตู้โดยสารของรถไฟทุกขบวนมี
หน้าต่างและดูแลรักษาตู้โดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สมตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดให้มีหน้าต่าง  

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ท าสัญญาให้บริษัทเอกชนติดต้ังป้ายโฆษณาภายนอกตู้รถโดยสาร 
และยินยอมให้ติดป้ายโฆษณาที่บริเวณกระจกหน้าต่างตู้โดยสารด้วย ซึ่งเป็นการใช้หน้าต่างแสวงหา
รายได้ จนท าให้ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ประโยชน์จากหน้าต่างได้ตามที่ควรจะเปน็ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  

ศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองช้ันต้น ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้าย
โฆษณาออกจากกระจกหน้าต่างตู้รถโดยสาร และท าความสะอาดกระจกหน้าต่างตู้รถไฟทุกคัน ให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา (อ ๒๓๑/๒๕๕๐)๔ 
 คดีปกครองการสอบเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจ (หญิง) ต้องถอดเสื้อผ้าออก
เพ่ือรอตรวจร่างกาย 

อีกกรณีอุทาหรณ์ที่ผู้ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ชนะคดี กรณีการสอบเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยต ารวจ (หญิง) โดยผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ซึ่งต้องถอดเสื้อผ้า
ออกทั้งหมดเพื่อใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อมจะใหต้รวจกบัแพทย์ทันทีเมื่อถึงคิวของตนและยืนเข้าแถวรออยู่
ที่ประตูห้องตรวจ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีก าหนดวิธีการตรวจร่างกายเพื่อกระชับ
เวลา ให้ทันต่อการตรวจให้เสร็จในแต่ละวัน และการตรวจร่างกายเป็นไปเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ แต่ผลเสียหาย
ของผู้ฟ้องคดีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวิธีการจัดการตรวจ
ร่างกายเช่นน้ีไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการให้
กระท าได้ ประกอบกับพฤติการณ์แห่งการกระท าเห็นได้ว่าขาดความระมัดระวัง และขาดมาตรการ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจร่างกายฯ มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีเกินความจ าเป็น
อันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่ง
ละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑๓/๒๕๖๑)๕ 

                                                   
๔ ป้ายโฆษณาบนหน้าต่างรถบดบังทิวทัศน์ ๒. [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://portal.rotfaithai.com 

/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1718 [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒]. 
๕ ให้ “หญิง” ถอดเสื้อผ้ารอตรวจร่างกาย ...วิธีการที่มีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!! [ออนไลน์] 

แหล่งที่มา http://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Academic/Academic _080219_ 
110100.pdf [๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒].  



๕๖๔ พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย 
 

 

สองคดืน้ีเป็นเพียงตัวอย่างของการละเมิดศักดิ์ความเป็นมนุษย์ซึ่งบางทีหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการข้ันตอนต่าง ๆ ตามความเคยชิน แต่อาจไม่ได้ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาไปมาแล้ว ดังนั้นผู้มีอ านาจในการปกครองบริหาร ต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 

๖.  สรุป 
 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นประเด็นส าคัญที่อยู่ในหลกัสิทธิมนุษยชน โดยสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ได้ลงมติรับรองและ
ประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นหลักการส าคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งประเทศต่าง ๆ ต้องเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ได้ตราไว้ในปฏิญญาฉบับนี้ ประเทศไทยก็ได้
ให้ความส าคัญเช่นกัน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ในมาตรา 
๔ ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 
และยังมีมาตราอื่น ๆอีกที่ได้ก าหนดสิทธิข้ันพื้นฐานที่ประชาชนชาวไทยต้องได้รับความคุ้มครอง 
 ผู้มีอ านาจปกครองบริหารต้องให้ความส าคัญ การออกค าสั่งทางปกครองหรือการกระท า
ใด ๆ ต้องพึงระวังไม่ให้เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยอาจใช้หลักธรรมช่วยในการ
พิจารณาด้วย เช่นหลักธรรมอริยมรรค๘ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อลด
การเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดตามมา  ดังมีคดีปกครองที่เกี่ยวกับการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ที่ได้ให้ไว้เป็นอุทาหรณ์ คือ คดีคดีป้ายโฆษณาบนหน้าต่างรถบดบังทิวทัศน์ และ การสอบเพื่อ
เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจ (หญิง) ต้องถอดเสื้อผ้าออกเพื่อรอตรวจร่างกาย 
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