


สารนิพนธ์
พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือประกอบการสัมมนาทางวิชาการ

ในพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ หอประชุม ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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ค�าปรารภ
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก�าหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร  

อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จ 

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาในรูปแบบสากลนิยม ต้ังแต่วันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๔๙๐ ถึงปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๖๔ รุ่น ระดับปริญญาโท ๒๙ รุ่น  

ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ๑๗ รุ่น และระดับปริญญาเอก ๑๕ รุ่น โดยได้ขยายการศึกษา 

ออกไปสู่ภูมิภาค มี ๑๑ วิทยาเขต ๒๓ วิทยาลัยสงฆ์ ๒ ห้องเรียน ๗ หน่วยวิทยบริการ และมีสถาบัน

สมทบ ๗ แห่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นที่ 

ภาคภูมิใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาคเช้า มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสัมมนา

ทางวิชาการ ก�าหนดจัดให้มีปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของ มจร ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : Roles of 

MCU in Technology Disruption Age” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อัคคม

หาบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธาน

ศูนย์ปริยัตินิเทศแห่งประเทศไทย และประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้า

ร่วมงานมากกว่า ๖,๐๐๐ รปู/คน คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบตัรและสารนพินธ์ ได้จัดต้นฉบบัหนงัสือ

สารนิพนธ์ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์เผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกรูป/คน ทางเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย ir.mcu.ac.th 

 หนังสือ สารนิพนธ์ เล่มนี้ ประกอบ ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย แบ่งเนื้อหาเป็น ๒ ตอน คือ 

ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา มีจ�านวน ๑๔ บทความ ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการ 

กับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีจ�านวน ๑๕ บทความ (๒) ภาคภาษาอังกฤษ  

มจี�านวน ๒ บทความ (๓) ภาคผนวก อกีทัง้ยงัได้จัดพิมพ์หนงัสือในงานดังกล่าวอกี ๒ เล่ม คอื (๑) สูจิบตัร 

(๒) ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์อีก ๒ เรื่อง คือ (๑) การศึกษา

วิเคราะห์แนวคิดอัตนิยมและปรัตถนิยมจากภาพยนตร์ เรื่อง “Pay It Forword” ในทัศนะพุทธปรัชญา

เถรวาท ของ หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา โดยมีบริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ�ากัด  

เป็นเจ้าภาพพิมพ์ จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม เป็นจ�านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
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(๒) รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างจิตสาธารณะบนพื้นที่สาธารณะเชิงพุทธบูรณาการขของเยาวชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ นางสาวอรศิริ ไม้ทอง โดยมี นางสาวอรศิริ ไม้ทอง และ ดร.สมบูรณ์  

วราห์บัณฑูรวิทย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม เป็นจ�านวนเงิน ๒๔๔,๐๐๐ บาท 

(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

บทความทางวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์ คณาจารย์ที่ได้ส่งบทความ 

ทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือสารนิพนธ์ เผยแผ่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ir.mcu.ac.th 

ตลอดถึงคณะท�างานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักหอสมุดฯ กิจการนิิสิต 

ส�านักงานอธิการบดี ที่ได้ท�างานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ อุทิศก�าลังกายและสติปัญญา 

ร่วมกันด�าเนินการจัดท�าต้นฉบับหนังสือสารนิพนธ์ ในครั้งนี้ ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี อันจะเป็นประโยชน์

ทางวิชาการพระพุทธศาสนาสืบไป

 ด้วยอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง  

๔ ประการ คอือาย ุวรรณะ สขุ พละ และปฏภิาณ คณุสารสมบติัและธรรมสารสมบติั ปราศจากโรคาพาธ

อุปัทวันตรายและบรรลุประโยชน์โสตถิผลสมมโนรถปรารถนาทุกประการ

 

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ถ้อยแถลง
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก�าหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี พ.ศ.

๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�าบลล�าไทร  

อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ระหว่างวนัท่ี ๒๓-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมสีมเด็จ 

พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในวนัที่ 

๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มหาวทิยาลยั  ได้จัดท�าต้นฉบับหนังสือสารนิพนธ์ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่เป็นอนสุรณ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการของท่านผู้บริหาร ผู้ทรงคณุวฒุ ิและคณาจารย์ 

ตลอดถงึเจ้าหน้าทีท่กุรปู/คน ทางเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย ir.mcu.ac.th และมหาวทิยาลัยได้จัดพิมพ์

หนงัสอืในในงานพิธปีระสาทปรญิญาดงักล่าว จ�านวน ๓ เล่ม คอื (๑) สจูบิตัร จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม  

(๒) ประกาศเกยีรตคิณุ จ�านวน ๕๐๐ เล่ม (๓) วารสารมหาจุฬาวชิาการ ปีท่ี ๖ ฉบบัพิเศษ เนือ่งในงาน

พธิปีระสาทปรญิญา ประจ�าปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๐๐ เล่ม อกีท้ังยงัมบีริษทั เดอะคลนีกิค์ คลินกิเวชกรรม 

จ�ากัดเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ เร่ืองการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอัตนิยมและปรัตถนิยมจาก

ภาพยนตร์ เรือ่ง “Pay It Forword” ในทศันะพุทธปรัชญาเถรวาท ของ หม่อมอญัชลี ยคุล ณ อยธุยา 

จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม และ ดร.สมบรูณ์ วราห์บณัฑูรวทิย์ และ น.ส. อรศริิ ไม้ทอง ร่วมกนัเป็นเจ้าภาพจัด

พมิพ์วทิยานพินธ์เรือ่งรปูแบบกจิกรรมการเสรมิสร้างจติสาธารณะบนพืน้ทีส่าธารณะเชงิพทุธบรูณาการ

ของเยาวชนในเขตกรงุเทพมหานคร ของ นางสาวอรศริิ ไม้ทอง จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม 

 ส�าหรบัต้นฉบบัหนงัสอืสารนพินธ์ เล่มนี ้มเีนือ้หาแบ่งเป็น ๓ ภาค คอื (๑) ภาคภาษาไทย ตอน ๑ 

พระพุทธศาสนาและปรัชญา จ�านวน ๑๔ บทความ ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ 

สมยัใหม่ มนษุยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ จ�านวน ๑๕ บทความ ซ่ึงในจ�านวนบทความนี ้๓ บทความ 

ตอนท้าย กล่าวถึงการปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับจิตอาสาพัฒนาช่วยสังคม ซ่ึงเกี่ยวกับ

ประสบการณ์การปฏบิตัศิาสนกจิ อนัเป็นสรปุการสัมมนานสิิตปฏบิติัศาสนกจิ รุ่นท่ี ๖๔ ท่ีออกไปปฏบิติั

ศาสนกจิในสถานท่ีต่างๆ ท้ัง ๔ ภาค ซึง่ได้สะท้อนสภาพปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

และโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อน บทบาท ม จ ร ของ พระบณัฑติอาสาพัฒนา

ชาวเขา ในโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จ�านวน ๒ บทความ  

รวมบทความทั้งสิ้น ๓๑ บทความ ซึ่งเนื้อหาทั้ง ๒ ภาค ดังกล่าวข้างต้น เป็นบทความทางวิชาการ 

และบทความวจิยั ของท่านผูบ้รหิาร ราชบณัฑติ ผูท้รงคณุวฒุ ิ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของมหาวทิยาลยั  

(๓) ภาคผนวก กล่าวถงึคณะกรรมการฝ่ายจดัท�าสูจิบตัรและสารนพินธ์และรายนามผู้อปุถัมภ์
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 ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์ ขอขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณ

อย่างยิง่ท่านผูบ้รหิาร ผูท้รงคณุวฒุ ิราชบณัฑติ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของมหาวทิยาลัย รวมถึงคณาจารย์

และนสิติต่างสถาบนั ท่ีได้ส่งบทความมาร่วมตพีมิพ์เผยแพร่ ในคร้ังนี ้ประธานกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบตัร

และสารนิพนธ์ ได้ออกจดหมายขอบคุณรับตีพิมพ์บทความให้แก่เจ้าของบทความทุกรูป/ทุกคน  

พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณต่อทุกรูปทุกท่านที่ได้อุทิศก�าลังกาย และก�าลังสติปัญญาร่วมกันท�า 

จัดต้นฉบับหนังสือสารนิพนธ์ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

ทางวชิาการ ทางเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั ir.mcu.ac.th ให้ส�าเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

(พระสวุรรณเมธาภรณ์, ผศ.)

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบตัรและสารนพินธ์
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บทบรรณาธิการ

 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�าปี ๒๕๖๒ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณาการพระพุทธศาสนา

กบัศาสตร์สมยัใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา มบีทความทางวชิาการของท่านผู้บริหาร 

ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์จากส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการ

สัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจ�าปี ๒๕๖๒ เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย 

(๒) ภาษาอังกฤษ (๓) ภาคผนวก ในภาคภาษาไทย มี ๒ ตอน คือ ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา 

มี ๑๔ บทความ ตอน ๒ การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และ

สงัคมศาสตร์ ม ี๑๒ บทความ ในภาคภาษาอังกฤษ ม ี๒ บทความ และภาคผนวก มรีายชือ่คณะกรรมการ

ฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์ และรายนามผู้อุปถัมภ์ งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒  

รายละเอียดของบทความต่างๆ กองบรรณาธิการจะได้กล่าวสรุปชื่อเร่ืองของบทความ ผู้เขียนและ 

ส่วนงานสังกัด ดังต่อไปนี้

ภาคภาษาไทย ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา
 ในภาคภาษาไทย ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา มีจ�านวน ๑๔ บทความ คือ

 บทความที่ ๑ ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร 

ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธาน

สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้กล่าวว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของ 

สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป กระทั่งเปลี่ยนเป็นการ 

พัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) ที่ถือเอาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมาย

ร่วมกันของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นไปได้ เมื่อทุกฝ่ายท�างานประสานกัน 

เป็นอย่างด ีขอฝากไว้ว่า “ไม่มใีครยิง่ใหญ่พอทีจ่ะท�างานนีใ้ห้ส�าเร็จได้ตามล�าพังและ ไม่มใีครเล็กเกนิไป

จนช่วยท�าอะไรไม่ได้”

 บทความที่ ๒ การศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ได้กล่าวว่า 

วิชาการทั้งหลายก็เหมือนกัน เมื่อเรียนจบแล้ว สิ่งที่ได้คือความรู้ แต่จะมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

หรือไม่ เป็นเรื่องท่ีน่าขบคิด ประเด็นในเบ้ืองต้นคือ หลักวิชาการท้ังหลายจะเจริญงอกงามและเป็น

ประโยชน์ต่อชีวิตใดๆ นั้น ต้องมีการปฏิบัติและเกิดผลของการปฏิบัติ ผลสืบเนื่องคือ “ปีติ” แปลว่า  

ความอิ่มใจ ที่จะย้อนกลับไปหล่อเลี้ยงชีวิต ให้สดชื่นดื่มด�่าไปกับหลักวิชาการนั้น  ดังนั้น องค์ประกอบ

แห่งความงอกงามของการศึกษานี้ คือ ๑) อาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร ๒) ศิษย์ผู้มีศรัทธา ๓) ปริยัติศึกษา

เล่าเรียนและปฏิบัติศึกษาอบรมควบคู่กันไป
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 บทความที ่๓ มชัฌมิยามและวยัท่ามกลาง โดย พระศรธีวชัเมธี ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซยีนศกึษา 

ได้กล่าวว่า “ลานอโศก ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยเถื่อน สู่มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล 

ที่วัดวังน้อย” ในท่อนแรก มีใจความว่า “ข้าพเจ้าเข้าท�างานที่มหาจุฬาฯ ตึก ๓ ชั้น วัดมหาธาตุฯ  

ท่าพระจนัทร์ ทีส่มยัข้าพเจ้าเป็นนสิติยงัถกูขนานนามว่ามหาวทิยาลัยเถือ่น เข้าท�างานประจ�าในปี ๒๕๔๓ 

หลังจากเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ มี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง ในปี ๒๕๔๐  

ท่อนที่สอง เป็นท่อนตอนจบลงท้ายว่า “มหาจุฬาฯ จากท่าพระจันทร์ ย้ายมามีส�านักงานใหญ่ที่ต�าบล

ล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์

 บทความที่ ๔ ลัทธิมาณีกี (Manichaeism) โดย ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์ ทองประเสริฐ 

ราชบัณฑิต ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการทางศาสนาที่เกิดในเปอร์เซีย (ประเทศอิหร่านปัจจุบัน)  

เม่ือพุทธศตวรรษท่ี ๘ โดย ค�าว่า “มาณีกี” มาจากค�าว่า “มณี” (Mani) หรือ “มาเนส” (Manes)  

ซึ่งเป็นชื่อของศาสดาผู้ตั้งลัทธินี้ หลักค�าสอน พัฒนาการ และการขยายตัวไปทางตะวันตก ผสมผสาน

ระหว่างครสิต์ศาสนากบัพระพทุธศาสนา ลทัธมิาณกีทีีเ่ข้าไปเผยแพร่อยูท่างตะวนัตกกพ็ยายามปรับตัว

เข้ากับค�าสอนในคริสต์ศาสนาและกลายเป็นคริสต์มากขึ้น ส่วนที่เข้ามาเผยแพร่อยู่ในตะวันออก 

โดยเฉพาะในประเทศจีนก็พยายามปรับตัวเข้ากับพระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า จึงมีลักษณะเป็น 

พุทธมากะ

 บทความที่ ๕ ศึกษาวิเคราะห์โลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา โดยศาสตราจารย์พิเศษ  

อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต ได้กล่าวถึงโลกธาตุ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก มีความหมาย ๓ อย่าง คือ 

โลกจักรวาล และโลกธาตุ(ที่พอเทียบได้กับเอกภพของดาราศาสตร์) เฉพาะที่หมายถึงโลกธาตุ ๓ ขนาด 

โลกธาตุขนาดเล็ก โลกธาตุขนาดกลางและโลกธาตุขนาดใหญ่  โลกธาตุขนาดเล็กมีอาณาเขต ๑,๐๐๐ 

จักรวาล จักรวาลหนึ่ง ๆ มีอาณาเขตเท่าที่ดวงจันทร์ ๑ ดวง ดวงอาทิตย์ ๑ ดวง โคจรส่องแสงให้สว่าง

รุง่โรจน์ไปทัว่ทกุทิศ ฉะน้ัน โลกธาตขุนาดเลก็จงึมีอาณาเขตเท่าทีด่วงจนัทร์ ๑,๐๐๐ ดวง และดวงอาทติย์ 

๑,๐๐๐ ดวง โคจรส่องแสงให้สว่างรุ่งโรจน์ไปทั่วทุกทิศ ส่วนอาณาเขตของโลกธาตุขนาดกลาง ท่านให้

ใช้อาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็กคูณด้วย ๑,๐๐๐ จึงได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล และอาณาเขตของ 

โลกธาตุขนาดใหญ่ ท่านให้ใช้อาณาเขตของโลกธาตุขนาดกลางคูณด้วย ๑,๐๐๐ จึงได้ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ

จักรวาล ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธทั้งหลายจึงเชื่อตามตถาคตโพธิสัทธาว่า เรื่องโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด ดังกล่าว

เป็นพระวิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น แม้พระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ม ี

ทิพพจักขุญาณก็รู ้เห็นได้แค่โลกธาตุขนาดเล็กเท่านั้น และจากการศึกษาข้อมูลเรื่องเอกภพของ 

นักดาราศาสตร์ เช่น ทฤษฎีบิกแบง ที่กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและการขยายตัวของเอกภพ และน�าไปศึกษา
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เปรียบเทียบกับข้อมูลเรื่องการเกิดและการสลายไปของโลก จักรวาล และโลกธาตุในอัคคัญญสูตร และ

สัตตสุริยสูตร ท�าให้ได้ความรู้ความเข้าใจว่า เรื่องโลกธาตุ ๓ ขนาด มีอยู่จริง เช่นเดียวกับ เรื่องเอกภพ

 บทความที่ ๖ วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท โดย รศ.ดร.สมิทธิพล 

เนตรนมิติร บณัฑติวิทยาลัย ได้กล่าวว่าวิสุทธิมรรคเป็นวรรณกรรมส�าคญัของนกิายเถรวาท เป็นอรรถกถา

อภิธรรมปิฎก เป็นอรรถกถาสตุตนัตปิฎก อธิบายไตรสกิขาแนววสิทุธ ิ๗ เป็นเครือ่งส่องชีท้างไปสูน่พิพาน

ว่าเริม่ทีปั่ญญา เหมอืนอยูใ่นทีส่ว่าง สอนให้ใช้ปัญญามองด้านในร่างกาย เป็นจดุเริม่ของการฝึกจติเจริญ

ภาวนาในเถรวาท จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้ การฝึกจิตต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในร่างกาย 

มองเห็นความจริงในร่างกายเป็นข้ันตอน เป็นวิธียกระดับภูมิปัญญาของสาธุชนเถรวาท เพ่ือน�าไปสู ่

ความเป็นพระอรหันต์ ที่เป็นอัครทักขิไณยบุคคล ผู้ที่เมื่อฝึกจิตแล้วจะไม่สะดุ้งเพราะเสียงดุจราชสีห์  

ไม่ติดข่ายดุจลม ไม่เปียกน�้าดุจใบบัว อยู่คนเดียวได้เหมือนนอแรด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าถึงความจริง 

ได้มาก ย่อมเข้าใจความจริงได้มาก วิสุทธิมรรคสอนให้อยู่กับความจริง แต่ถ้าจะอยู่อย่าง “คน” ต้องอยู่

ให้กลมกลืนกับผู้อื่น  

 บทความท่ี ๗ ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ โดย พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, 

ผศ.ดร.
 
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา ได้กล่าวว่า หลักค�าสอนเรื่องไตรลักษณ์นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ และความดับแห่งกองทุกข์อยู่เป็นประจ�า เป็นธรรมท่ีทรงตรัสอยู่เป็นนิจ  

เป็นหนทางที่จะน�าบุคคลธรรมดาไปสู่ความเป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์ ดังนั้น เมื่อเรียนรู้แล้ว  

ย่อมได้รบัประโยชน์จากการเรยีนรูอ้ย่างแน่นอน ต้องปฏบิตัต่ิอสิง่ทัง้ปวงให้ถกูต้องด้วยความระมดัระวงั 

ไม่ลงทุนด้วยการฝืนหลักกฎหมาย หรือหลักศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่าง ๆ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าได้ตรัสสอนว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎของ 

๑) ความไม่เทีย่ง เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ๒) เป็นความทกุข์กายและทกุข์ใจ และ ๓) เป็นความไม่มอีะไร

จีรังยั่งยืน ความสูญเปล่า” 

 บทความที่ ๘ ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี ภาควิชาศาสนา

และปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ โดยกล่าวว่า การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า และมี

เสถียรภาพได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า และที่ส�าคัญ

อีกประการหนึ่งก็คือต้องมีการพัฒนาด้านวัตถุไปพร้อมกันกับคุณธรรมและจริยธรรม จึงส่งผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ความต้องการและความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูง 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเคยควบคุมแนวคิดแนวปฏิบัติของเด็กและเยาวชนถูกละเลยหรือ 

เลือนหายไป มุสาวาท ในทัศนะของพุทธปรัชญาคือ ค�าพูดที่ไม่จริง ซึ่งครอบคลุมถึงการเขียนหนังสือ

00. ��������.indd   9 17/5/2562   11:18:33



(10)

อันเป็นเท็จด้วย การจะตัดสินว่า ค�าพูดหรือการกระท�าใดผิดตามหลักมุสาวาทนั้น ให้พิจารณาตาม 

องค์ประกอบ ๔ ประเภท คอื ๑) พดูเรือ่งไม่จรงิ ๒) มเีจตนาพูดให้ผิดไปจากความจริง ๓) มคีวามพยายาม

ในการพูด และ ๔) ผูฟ้งัรู้และเชือ่ตามผูพู้ด ในเรือ่งมุสาวาทนี้มปีระเด็นที่ขดัแยง้กบัปัญหาทางจรยิธรรม

ทีค่นส่วนมากเข้าใจว่า หากพูดจรงิท�าให้สญูเสยีอะไรบางอย่างไป กบัการพูดเทจ็แต่อาจจะน�าประโยชน์

อะไรบางอย่างมาให้ ก็ควรจะรักษาผลประโยชน์เอาไว้ จึงเป็นเหตุให้คนพูดอาจพูดเท็จมากกว่า 

ความจริง 

 บทความที ่๙ พนิิจเรือ่งกรรมตามหลกัค�าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระมหาวรีธษิณ์ 

วรนิโฺท, ดร. วทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารวด ีและ ผศ.ดร.วิโรจน์ คุม้ครอง มจร วทิยาเขตบาฬีศกึษา

พุทธโฆส นครปฐม ได้กล่าวว่า กรรม คือการกระท�า เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ พระพุทธเจ้าตรัสสอน 

เรื่องกรรม โดยแสดงกรรมและผลของกรรมไว้ ๔ ชนิด คือ ๑) กรรมด�า มีวิบากด�า ๒) กรรมขาว  

มีวิบากขาว ๓) กรรมท้ังด�าท้ังขาว มีวิบากท้ังด�าทั้งขาว ๔) กรรมไม่ด�าไม่ขาว มีวิบากไม่ด�าไม่ขาว  

ส่วนบทบาทหน้าที่ของกรรมที่แบ่งตามทวารคือ ทางส�าหรับกรรม มี ๓ ทาง คือ ทางกาย วาจา ใจ  

ในสังคีติสูตรหมวด ๑๐ จ�าแนกตามลักษณะอาการแสดงออกของผู้กระท�ากรรมในลักษณะต่างๆ การที่

บุคคลจะท�าให้เกิดกรรมได้นั้น จ�าเป็นต้องมีเจตนาเข้ามาประกอบเสมอ คือ ๑) กรรมใดท�าส�าเร็จโดยใช้

ก�าลังกายท�า กรรมนั้นเป็นกายกรรม ๒) กรรมใดท�าทางวจีทวาร คือ ส�าเร็จลงได้โดยผู้ท�าให้วาจาเป็น

เครื่องมือในการท�า กรรมนั้นเป็นวจีกรรม ๓) กรรมใดท�าทางมโนทวาร คือ ส�าเร็จลงได้โดยการคิดนึก

ด้วยจิตใจ กรรมนั้นเป็นมโนกรรม

 บทความที่ ๑๐ “กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา พระมหาโกมล กมโล มจร 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาบาลีในการสื่อสารค�าสอน

โดยทรงแสดงค�าว่า “กาย” ในมหาสติปัฏฐานสูตร บทบาลีว่า “กาย” เป็นค�าหนึ่งท่ีคนท่ัวไปคุ้นเคย  

มีความหมายตามหลักศัพทศาสตร์ ๒ อย่าง คือ เทหะ-ร่างกาย และ ราสิ-หมู่, กอง ในค�าว่า กาเย  

กายานุปสฺสนา หรือ กาเย กายานุปสฺสี ทรงหมายถึงกองรูป ๑๘ อย่าง คือ หมวดอานาปานะ  

หมวดอิรยิาบถ หมวดสมัปชัญญะ หมวดปฏกูิลมนสกิาร หมวดธาตมุนสกิาร หมวดป่าช้า ๙ และนลีกสณิ

เป็นต้น ๔ ที่ปรากฏด้วยการ เจริญกรรมฐานภายใน เป็นเรื่องของรูปที่คนทั่วไปเห็นว่าร่างกายทั้งหมด

ทีเ่กิดมาพร้อมกบัตาและหูเป็นต้นนัน้เป็นอตัตาตัวตน ชาวโลกทัว่ไปเรยีกร่างกายทัง้หมดทีป่ระกอบด้วย

ตาและหูเป็นต้นว่าเป็นตัวเรา เป็นวิญญาณของเรา แต่โดยสภาพปรมัตถ์แล้ว ร่างกายทั้งหมดเป็นเพียง

องค์รวมที่ประกอบด้วยรูปและนามเท่านั้น ดังนั้น ผู้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องเริ่มต้นด้วยการ

สังเกตสภาวะการเกิดดับของรูปนามให้เป็นปัจจุบัน ในระหว่างที่ก�าลังเจริญสติ ก�าหนดรูปทางกาย เช่น 

สภาวะพอง ยุบ นั่ง คู้ เหยียด ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น ผู้ปฏิบัติจะได้รู้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้น 
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เพราะรูป และความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของรูป วิปัสสนาปัญญารู้แจ้งย่อมเกิดขึ้น เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริง

ในรูปนามอย่างนี้แล้ว ย่อมสามารถพัฒนาปัญญาที่จะส่งผลให้เกิดปฏิเวธได้ อันเป็นอิทธิพลของภาษา

บาลี ที่ทรงใช้ประกาศพระศาสนาเพื่อให้รู้แจ้งความจริง ที่ถูกปิดบังด้วยความไม่รู้อันยาวนาน

 บทความที่ ๑๑ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความปรองดอง

ในสังคมไทย โดย พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.นายธนพล เมฆเสน บัณฑิตวิทยาลัย มจร ได้กล่าวว่า  

๑) หยดุใช้ความรนุแรงเพือ่หยดุยัง้ความหวาดกลวั ๒) การสร้างความเชือ่มัน่และความไว้วางใจ ๓) เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทย ได้แก่ 

๑) หลกัพละ ช่วยให้ด�าเนนิชวีติด้วยความมัน่ใจ ไม่หวัน่ไหวต่อภยัอนัตรายใด ๆ  และช่วยให้บคุคลสามารถ

อยู่ร่วมกันในองค์กร ในสังคมและประเทศชาติได้อย่างสงบสุข ๒) หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ ท�าให้

บุคคลระลึกถึงกัน เป็นที่รักของกันและกัน มีความเคารพย�าเกรง เกิดความกลมกลืน แก้ปัญหาความ 

ขัดแย้งอย่างยั่งยืน และสร้างความปรองดองในสังคมไทย ๓) หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักธรรม 

ให้เกิดความสามัคคี ช่วยก�าจัดความขัดแย้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมเป็นอย่างดี  

สร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ และท�าให้อยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข ๔) หลักคารวธรรม  

เป็นหลักการส�าคัญท่ีจะท�าให้กระบวนการในการจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีได้ด�าเนินการไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้ มคีวามสามคัค ีพร้อมเพรยีงของหมูค่ณะ ๕) อธกิรณสมถะ ซึง่เป็น

วิธีด�าเนินการเพื่อระงับในที่พร้อมหน้า ระงับโดยถือสติเป็นหลัก ระงับส�าหรับผู้หายจากบ้า การท�าตาม

ทีร่บั การตดัสนิลงโทษแก่ผูผ้ดิ การตดัสนิตามค�าของคนข้างมาก ระงับโดยวธิปีระนปีระนอม โดยพบว่า 

“ความถูกต้อง” หรือ “ความชอบธรรม” เป็น “หัวใจ” ของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของ

พระพุทธเจ้าในทุกๆ วิธี

 บทความที่ ๑๒ พระพุทธศาสนากับการสอน โดย ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ มจร วิทยาเขต

หนองคาย ได้กล่าวว่า พระพทุธเจ้า เป็นต้นแบบการสอนเกีย่วข้องกบัการสอนแบบ Coaching ให้ผู้เรียน

ด�าเนินการเองทันที โดยการให้กิจกรรมเพื่อด�าเนินการตามกิจกรรมท่ีต้องการ สะท้อนให้เห็นผลท่ีจะ

ตามมา ด้วยการหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้าเอง เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นความส�าคัญต่อมวลมนุษยชาติ 

เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดเชิงบวก ให้เกิดความกระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

อย่างทีส่ดุ และการเป็นแบบอย่างทีด่ทีีส่ดุการท�าตนเป็นต้นแบบท่ีดีในการสอน การท�าหน้าท่ี Coaching 

เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอนท�าหน้าท่ีถ่ายทอดประสบการณ์และดึงศักยภาพของผู้เรียน  

ให้สามารถพัฒนาตามแนวท่ีผู้เรียนต้องการ เพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดจากการมองเห็น  

เกิดจากการเป็นต้นแบบที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาและทางใจ 
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 บทความที่ ๑๓ เทวธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ดีมีสุข โดย ผศ.สันติ  

เมืองแสง คณะพุทธศาสตร์ มจร ได้กล่าวว่า การพัฒนาตนเองและสังคม โดยอาศัยหลักเทวธรรม 

(หิริโอตตัปปะ) เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติ ให้อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมและสังคมมนุษย์ 

อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับจิตใจอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มต้นจากพัฒนาตนเอง 

ขยายไปสู่สังคมระดับครอบครัว ระดับชุมชน และสังคมระดับประเทศต่อไป การจะพัฒนาสังคมระดับ

ครอบครัว ต้องมีกระบวนการพัฒนาชีวิตเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การมีสติสัมปชัญญะ ปลูกจิตส�านึกที่ด ี

ละอายและเกรงกลัวความชั่ว แล้วตั้งตนให้ด�าเนินไปในทางท่ีถูกต้องชอบธรรม ท�าตนให้เป็นท่ีรัก  

น่ายกย่องมีหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง พัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคม ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างตนเอง

และครอบครวัให้มคีวามมัน่คงและมีความสขุอย่างแท้จรงิ การพฒันาสงัคมระดบัชมุชน ต้องมีการพฒันา

ระดบัจติใจของแต่ละคน ให้มหีลกัใจทีอ่ยูใ่นเกณฑ์เดยีวกนั ด้วยการฝึกพฒันาให้มคีวามจรงิใจต่อตนเอง

เป็นพื้นฐาน แล้วพัฒนาไปสู่ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ทั้งด้านหน้าที่การงานบุคคลสังคมและประเทศชาติ 

 บทความที่ ๑๔ จิตภาวนา โดย นายสุชญา ศิริธัญภร ได้กล่าวว่า เมื่อเห็นว่า กายใจนี้ เป็นทุกข์

ล้วนเมือ่ไหร่ จะหมดความอยากในกายในใจ ความอยากท้ังหลาย มแีค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุข อยากให้

กายให้ใจพ้นทุกข์ ความอยากลึกๆ มันมีเท่าน้ันเอง ความอยากอย่างนี้ ไร้เดียงสา ถ้าเห็นแจ้งทุกข์ได้ 

ขนาดนี้ จิตจะละสมุทัยอัตโนมัติ สมุทัยไม่เกิดอีกแล้ว เพราะรู้ทุกข์อย่างแจ้ง เมื่อไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหา 

จะแจ้ง นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเลย เมื่อเจริญมรรค ฝึกไปตามขั้นตอน มีศีล ฝึกจิตให้สงบตั้งมั่น เจริญ

ปัญญา แยกธาตุ ขันธ์ แล้วจะพบว่า ชีวิตจะเปลี่ยน แต่ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียว ชีวิตไม่เปลี่ยน สงบแล้ว 

ก็ฟุ้งซ่านอยู่ไปตลอดชีวิต แต่ถ้าท�าความสงบพอให้มีแรงและเจริญปัญญาต่อ ชีวิตจะเปล่ียนในเวลา

รวดเรว็ ธรรมะของพระพทุธเจ้า ไม่เนนิช้า ถ้าลงมอืท�าจรงิๆ ท�าถกูต้องตามทีท่่านสอน ไม่เนนิช้า จะพบ

เลยว่า ถ้ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง ละสมุทัย ตัณหาไม่เกิดอีก เห็นแจ้งพระนิพพานอยู่ตรงนั้น แจ้งนิโรธ 

อยู่ตรงนั้น ฉะนั้น การรู้ทุกข์ ละสมุทัย แจ้งนิโรธ เกิดอริยมรรค เกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเอง 

 ตอน ๒ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มีจ�านวน ๑๒ 

บทความ คือ

 บทความท่ี ๑ การศกึษาและพัฒนาการภาวะผูน้�าทางสงัคมเชิงพทุธ โดย พระครปูรยิติักติติธ�ารง, 

รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ สรุปว่า ผู้น�า (Leader) คือบุคคลที่สามารถชี้น�าบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติ

งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการพัฒนาภาวะผู้น�า 

ประกอบด้วย ความสามารถเชิงวิสัยทัศน์ การวางแผนและการก�าหนดเป้าหมายขององค์การ การท�า

งานแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ ทีมงาน การกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
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การจดัการกบัปัญหา การสร้างสรรค์นวตักรรม และการริเร่ิมในการเปล่ียนแปลงองค์การ ดังนัน้ การเป็น

ผู้น�า พยายามชีค้วามสามารถของผูใ้ต้บังคบับญัชา ในการปฏบิตัิงานให้มากทีสุ่ด พึงระลกึวา่ ผู้ใต้บงัคบั

บัญชา มีความส�าคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูง การบริหารงานที่ดี 

ภาวะความเป็นผู้น�า ต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งการด�าเนินชีวิตไปพร้อม ๆ  กัน ผลงานก็จะเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ดี เพราะผู้น�ามีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมนั่นเอง

 บทความท่ี ๒ การจัดการท่องเท่ียวเชงิพุทธเพือ่การพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื โดย พระราเชนทร์ 

วิสารโท, ผศ.ดร. มจร วิทยาเขตหนองคาย ได้กล่าวว่าว่า ความส�าเร็จของการจัดการการท่องเที่ยว 

เชิงพุทธโดยชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น จ�าเป็นต้องมีการกระจายผลประโยชน์

อย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการจัดการ การด�าเนินงานขององค์กรชุมชนอย่างชัดเจน และสร้าง 

เครือข่ายระหว่างภาครัฐ บ้าน วัด โรงเรียน ทุกวันส�าคัญทางพุทธศาสนา มัคคุเทศก์เป็นผู้แนะน�าให้

ความรู้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว การบริการด้านสาธารณะ การเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวให้สามารถสนองต่อความต้องการ รวมถึงการประชาสัมพันธ ์

ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา จึงได้เกิด

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

 บทความที่ ๓ สิ่งที่ประเสริฐส�าหรับชีวิต โดย พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร. รศ.รวีโรจน์  

ศรีค�าภา มจร วิทยาเขตแพร่ ได้กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างบริสุทธิ์ ไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เป็นเหตุ

ให้สามารถเรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริง ก็ควรส�าเหนียกไว้เสมอว่าการแสดงออกทาง

สุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เป็นต้นนั้น และการท�าตนให้ครบถ้วนทั้ง ๖ ประการ 

เป็นสิ่งท่ีคู่ควรเหมาะสมโดยประการทั้งปวงแก่มนุษย์ที่ได้ชื่อว่าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายและเป็น 

เครื่องการันตีว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐส�าหรับชีวิตอย่างแท้จริงนั่นเอง

 บทความที่ ๔ วิธีการน�าภาษาสันสกฤตในรูปแบบวรรณกรรมมาใช้ในภาษาไทย โดย  

รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ทพิย์เกษร ผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษาศาสตร์ ส�านกังานอธกิารบดี ได้กล่าวว่า ค�าภาษาสันสกฤต

น�ามาใช้ในภาษาไทย มีท้ังท่ีเป็นค�านาม ค�าที่มีสภาพเท่ากับค�านาม แต่จะได้รับการเปลี่ยนรูป  

เปลีย่นเสยีง ตดัรปูวภิตัติ ์ใส่เครือ่งหมายทณัฑฆาตบนพยญัชนะ ลดพยญัชนะบางตัว เพ่ิมเสียงพยญัชนะ

บางตัว เปลี่ยนเสียงสระบางตัว และแปลพยัญชนะบางตัวบ้าง ถึงกระนั้น การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ

ต่างๆ โดยวิธีน�าค�าสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) การเปลี่ยนเสียงสระ สรุปวิธีการได้ 

๑๓ ลักษณะ เช่น สระเสียงสั้น ออกเป็นเสียงยาว ๒) การเปล่ียนเสียงพยัญชนะ สรุปวิธีการได้ ๓๐ 

ลักษณะ เช่น ค�าสนัสกฤตว่า “หฤทย” คนไทยใช้ว่า “หฤทยั” ดังนัน้ การเลือกใช้ค�าสันสกฤตทีน่�ามาใช้ 
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ในภาษาไทย ควรท่ีจะศึกษาและท�าความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้ภาษาไทยมีความถูกต้องและ

เหมาะสม.

 บทความท่ี ๕ การบริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ โดย  

รศ. ดร.สิน งามประโคน คณะครุศาสตร์ มจร ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้คน

ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม การบริหารงาน

บุคคล ตามแผนอัตราก�าลัง ปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอนและการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ การบรหิารงบประมาณ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถ 

ตรวจสอบได้น�าทรัพย์ที่ถูกต้องและได้มาอย่างสุจริตไปบริหารจัดการ ๕ ส่วน ได้แก่ เลี้ยงตัว บ�ารุง 

มิตรสหาย รกัษาสวสัดภิาพ ท�าพล ีและอปุถมัภ์พระสงฆ์ การบรหิารงานทัว่ไป ร่วมกบัชมุชน สร้างความ

สามคัค ีอนเุคราะห์ช่วยเหลอืและเอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ืน่ มวีาจาสุภาพ แบ่งปันและร่วมกันคดิแก้ไขปัญหาและ

รับผลประโยชน์ร่วมกัน

 บทความที่ ๖ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานการศึกษา โดย รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า โรงเรียนยังต้องอาศัยเวลาในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและผู้ปกครอง

นักเรียนอีกมาก ถ้าต้องการให้บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกาลเวลาว่า  

การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะสามารถพัฒนาในการเรียนการสอนในช่วงชั้นต่าง ๆ อย่างไร และควรจะ

มีการประเมินผลการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส�าหรับการเรียนการสอน ในกิจกรรมการลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ไปในทิศทางที่ตั้งวัตถุประสงค์มากเพียงใด

 บทความที ่๗ ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบั “หนทางแห่งสันติภาพ” โดย ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้ว  

ล้วนแสวงหาความสุขในการด�ารงชีวิต การรักษาทรัพย์สินเงินทอง แต่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  

ย่อมเกิดความขัดแย้ง ด้วยฝีมือของมนุษย์เอง เมื่อเป็นเช่นนี้บรรดานักปราชญ์ต่างก็หาทางออกและ

แนวทางแห่งสันติภาพ เพื่อให้มนุษย์พบกับความสุขในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเสนอหลักการแห่ง  

“ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหนทางแห่งสันติภาพ ๗ ประการ”

 บทความที่ ๘ ประสบการณ์การท�างานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ “แนวปฏิบัติของเครือ

ข่ายพระนกัพฒันาบนพ้ืนทีส่งูและกระบวนการสือ่สารวฒันธรรมการเรยีนรู”้ ด้วยการสนบัสนุนจาก

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า เครือข่ายพระนักพัฒนาบนพ้ืนที่สูงที่น�าเอาหลัก 
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บวร ประกอบด้วย บ้าน  วัด  โรงเรียน มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยการใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสาร

วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ของพื้นที่ต้นแบบ (Model) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

(Structured In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned Focus 

Group Discussion) และพื้นที่ต้นแบบสร้างใยแมงมุมเพื่อเชื่อมเครือข่ายชุมชนด้วยจิตใจของทุกคนใน

ชุมชน  ในพื้นที่หลายชาติพันธุ์  ดั่งสายน�้าที่หลั่งไหลมารวมกัน เพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป 

 บทความที่ ๙ การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐ โดย ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม วิทยาลัยสงฆ์เลย 

มจร ได้กล่าวว่า การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐ ได้พัฒนารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

แบบใหม่ (New social Movement) ในยุคที่มีการแย่งชิงอ�านาจกันระหว่างกลุ่มคนที่เห็นต่างทาง 

การเมือง ๒ กลุ่ม แต่ในความเป็นจริงนั้น ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น

ต่อการก�าหนดนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกัน สร้างความชอบธรรมในการท�างาน เสริมสร้าง

การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐ การศึกษาพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทุนทางสังคม เป็นการ

สร้างทางเลอืกและโอกาส ในการเข้าถงึบรกิารสาธารณะ เป็นรูปแบบใหม่ของการเคล่ือนไหวและการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงของภาคประชาชน ในยคุการเมอืงสมยัใหม่ (Post Modern Politics) ความส�าคญั

อยูท่ีก่ารเคลือ่นไหวระดบัท้องถิน่ แต่มเีครอืข่ายเชือ่มโยงกนัในระดบัโลก เป้าหมายคอืเป็นสงัคมทีม่กีาร

รวมตัวกันที่มีจิตส�านึกผิดชอบร่วมกัน ท�าให้เกิดพลังมวลชน ผ่านองค์กรที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยง

กันเป็นเครือข่ายเพื่อท�าการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีความคิดเพื่อสร้างเอกลักษณ์ มีความผูกพัน ความเชื่อ

ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เพื่อให้รัฐมีส�านึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 บทความที่ ๑๐ การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย  

ภาคภาษา อังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ่โดย ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า 

นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสถานที่ส�าคัญทางศาสนา 

ในประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษด้วยโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ ประเมิน

ตามวัตถุประสงค์ทุกรายการมากที่สุด ประกอบด้วย วิธีการการเรียนรู้โดยภาพรวม บรรยากาศการ 

เรียนรู้ และสิ่งอ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการรายวชิากบัพนัธ

กจิของมหาวทิยาลยันัน้ ถอืว่าเป็นทางเลอืกทีด่ใีนการสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะมวีธิกีารสอน

ที่น่าสนใจ และบรรยากาศการเรียนการสอนในสถานท่ีจริงช่วยสร้างแรงจูงใจ ท�าให้ผู้เรียนประสบ 

ความส�าเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ต่อสังคม การด�าเนินงานมีความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธ

ศาสนา นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ได้ประสบการณ์ และเกิดทักษะใน

การด�าเนินงานตั้งแต่การเขียนโครงการ เครื่องมือการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีและสามารถประยุกต์องค์

ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดได้ในอนาคต

 บทความท่ี ๑๔ บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรม

เยาวชนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดย พระมหา

ประยูร โชติวโร และคณะ กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงว่า การด�าเนินโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โดยกองกิจการนสิิต ส�านกังานอธกิารบด ีร่วมกบั วทิยาเขต คณะ วทิยาลัย 

ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรพชา

และอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อนขึน้ เพือ่เฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ภมูพิลอดุลยเดช

มหาราช โดยมีจ�านวนโครงการที่เสนอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๖๖ โครงการ ประมาณการผู้เข้าร่วม

โครงการ จ�านวน ๕๖,๖๔๔ รูป/คน ในพื้นที่ ๕๕ จังหวัดทั่วประเทศ และในต่างประเทศ ๔ โครงการ 

โดยสะท้อนให้เห็นว่า การจัดบวชเณรและอบรมเยาวชน นอกจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

เด็กและเยาวชนแล้ว ทุกท่านถือว่าได้ช่วยยังความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาด้วย

 บทความที่ ๑๕ บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย พระมหาประยูร  

โชติวโร และคณะ กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ได้กล่าวถึงโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระบัณฑิตที่ผ่านการคัดเลือกจากนิสิตมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย และห้องเรียนต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาและสมัครมาเป็น

พระบัณฑิตนักพัฒนาบนพื้นท่ีสูงในเขตทุรกันดาร โดยมีพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุมในหมู่บ้าน 

ชาวเขา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง แม่ฮ่องสอน ล�าพูน เชียงราย แพร่ 

น่าน ตาก และพะเยา ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูนนาน 

และไทลื้อ

 นอกจากนี้ ภาคภาษาอังกฤษ ยังมีบทความอีก ๒ บทความ คือ 

 Article I Development of an Instructional Model of ASEAN Cross Cultural 

Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University by  

Assoc. Prof.Dr.Phra Rajvaramethi, Vice-Rector for Administration, MCU Good models of 

ASEAN cross cultural learning of CLMV students studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya 
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University focuses on three aspects consisted of 1) pattern of conduct, 2) the principleof 

coexisting, and 3) following the Buddhist sect. The model of activity is to promote cross 

cultural learning consisted of exchanging learning from their own experiences and 

cultural activity demonstration through collaborative learning. In summary, ASEAN cross 

cultural learning management, components of ASEAN cross cultural learning, ASEAN 

cross cultural learning process and activities for cross cultural learning can promote  

a happy living together in the society.

 Articla II Buddhist Perspective on Economical Preservation by Asst.Prof.Dr. 

Walmoruwe Piyaratana Senior Lecturer, Department of Buddhist Studies Faculty of 

Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya, Thailand 

Buddhist term ‘samajīvikaṃ’ has extensive meaning which useful to apply even now 

a day. The life spending with balanced economy brings the happiness to the person 

in this very life. One who expects happiness in this very life should lead his/her life in 

accordance with income. Income and living expenses should be balanced. If one  

spends more than the income, probably there is an issue that leads life’s misery.  

Neither expenses should excess the income nor should income excess the expenses. 

While having enough wealth, if one spends a misery life or while having no enough 

wealth if one spends an extra ordinary life or luxurious life both do not accept by 

Buddhism. Aim of preservation of economy in Buddhism means balancing life style 

without facing any troubles.

 ส�าหรับรายละเอียดบทความท้ังหมดน้ี ผู้ใคร่ต่อการศึกษา สามารถอ่านได้ในหนังสือสารนิพนธ์

เล่มนี้.
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจอมไทยสถาปนา

 สมเด็จพระปิยมหาราช	 	 ทรงประสาธน์มหาจุฬาฯกล้ากุศล

ไตรปิฎกยกศกึษาสง่าชน	 	 	 บรรลุผลสันตสิุขปลุกสายกลาง

	 วชิาชัน้สูงจูงงานประสานกจิ		 ตามแนวคดิลายพระหตัถ์ชดัเจนสร้าง

ยุคบุกเบกิฤกษ์สู้รู้หนทาง	 	 	 สุขสว่างจุดหมายปลายอุโมงค์

	 ส่งไม้ต่อก่อดหีลากชวีติ	 	 แรงอุทศิก�าสรดผ่านคดโค้ง

ดนิสู่ดาวพราวฟ้าจ้าแสงโพลง	 	 กว่าจะโล่งค่อยคบืสบืท้อทน

	 สมเด็จพระภัทรมหาราช	 	 ทรงประกาศรับรองก้องเวหน

ศักดิ์และสทิธิ์คดิค่าเท่าสากล	 	 ลมืตาบนโลกนี้สมที่คอย

	 พุทธธรรมน�าชาตเิชื่อมศาสตร์ใหม่	ส่งเสรมิให้เป็นมนุษย์สูงสุดสอย

ทุกก้าวย่างสร้างสตดิ�ารริอย	 	 แสงเทยีนน้อยหลายหมื่นส่องชื่นใจ

	 สร้างโอกาสศาสตร์ศลิป์ส่งดนิเกดิ	ลายแทงเลศิอรยิทรัพย์ระยับใส

ทางพ้นทุกข์บุกลกึทั่วพฤกษ์ไพร	 	 หลักสูตรให้รู้ละชนะมาร

	 สมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว	 แผ่ธรรมทั่วแผ่นดนิรอบถิ่นฐาน

วางศลิามหาฤกษ์เปี่ยมเบกิบาน	 	 เลอืดชมพูคู่บ้านลานบุญไทย

	 มวก.หอประชุมกลุ่มนักปราชญ์	 วชริราชโปรดปรานประทานให้

สูงมงคลล้นจติบัณฑติชัย	 	 	 ธรรมสมัยสุขเสนอเสมอทอง

	 มจร.ก่อเกื้อเอื้อเฟื้อบท	 	 จงึงามงดเด่นดาวแพรวแสงส่อง

อยู่กลางหาวก้าวใหม่สมใจปอง	 	 อย่าลมืมองแดนเกดิก�าเนดิเดมิ

ดร.อดุลย์ คนแรง ป.ธ.๙, พธ.บ., ป.อบ., น.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารบัญ

เรื่อง  หน้า
ค�าปรารภ (๓)

ถ้อยแถลง (๕)

บทบรรณาธิการ (๖) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจอมไทยสถาปนา  (๑๙)

๑ ภาคภาษาไทย
ตอน ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา

ศาสนา กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ๑

 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

การศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล ๒๙ 

 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 

มัชฌิมยามและวัยท่ามกลาง ๔๑

 พระศรีธวัชเมธี

ลัทธิมาณีกี ๕๑

 ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์ ทองประเสริฐ 

ศึกษาวิเคราะห์โลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา ๖๑

 ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ 

วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท  ๗๗

 รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 

ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ๙๕ 

  พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.  

ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๑๐๗

 ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี 

พินิจเรื่องกรรมตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๑๑๙

 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท, ดร., ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง   
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“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา ๑๓๑

 พระมหาโกมล กมโล 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ

 เพื่อความปรองดองในสังคมไทย ๑๔๙

 พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. นายธนพล เมฆเสน

พระพุทธศาสนากับการสอน ๑๖๓

 ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ  

เทวธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ดีมีสุข ๑๗๙

 ผศ.สันติ เมืองแสง  

จิตภาวนา ๑๙๕

 นายสุชญา ศิริธัญภร 

ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้น�าทางสังคมเชิงพุทธ ๒๑๓

 พระครูปริยัติกิตติธ�ารง, รศ.ดร. 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๒๓๓

 พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร.  

สิ่งที่ประเสริฐส�าหรับชีวิต ๒๔๕

 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร.,รศ.รวีโรจน์ ศรีค�าภา

วิธีการน�าภาษาสันสกฤตในรูปแบบวรรณกรรมมาใช้ในภาษาไทย ๒๖๑

 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร

การบริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ ๒๗๑

 รศ.ดร.สิน งามประโคน 

การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอน

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา ๒๘๕

 รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ “หนทางแห่งสันติภาพ” ๒๙๙

 ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�า 
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ประสบการณ์การท�างานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ “แนวปฏิบัติของเครือข่าย

 พระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมการเรียนรู้” 

 ด้วยการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๓๒๑

 ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์

การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐ ๓๓๑

 ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม  

การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย

 ภาคภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๔๕

 ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ 

ธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติของการเรียนรู้ ๓๕๕

 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง

การสร้างจิตส�านึกทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ๓๖๗

  ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ 

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปี ๒๕๖๑ ๓๘๓

 พระมหาประยูร โชติวโร

บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ๔๑๙

 พระมหาประยูร โชติวโร

บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ๔๔๕

 พระมหาประยูร โชติวโร

๒ ภาคภาษาอังกฤษ 

Development of an Instructional Model of 

 ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students 

 in Mahachulalongkornrajavidyalaya University  455

 Assoc.Prof.Dr.Phra Rajvaramethi 

Buddhist Perspective on Economical Preservation 475 

 Asst.Prof.Dr.Walmoruwe Piyaratana
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(24)

๓ ภาคผนวก
คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ  ๔๘๗

คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์ ๔๘๙

ผู้อุปถัมภ์งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๔๙๑
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๑	ภาคภาษาไทย 

ตอน	๑	พระพุทธศาสนาและปรัชญา
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ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)*
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ 

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

 * ปรับปรุงจากค�าบรรยายเรื่อง “Religions and Sustainable Development Goals” ในการประชุมผู้น�า
ศาสนา นานาชาติเรื่อง “ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ณ ห้องประชุมซินนอดใหม ่นครรัฐวาติกัน 
วันที ่๘ มีนาคม ๒๕๖๒

1

ศ�สน�กับเป้�หม�ย 
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (SDGs) ๑

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ 
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

๑ ปรบัปรงุจากคำาบรรยายเรือ่ง “Religions and Sustainable Development Goals” ในการประชมุผูน้ำาศาสนา
นานาชาติเรื่อง "ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)" ณ ห้องประชุมซินนอดใหม่ นครรัฐวาติกัน  
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

1

ศ�สน�กับเป้�หม�ย 
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (SDGs) ๑

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ 
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก

๑ ปรบัปรงุจากคำาบรรยายเรือ่ง “Religions and Sustainable Development Goals” ในการประชมุผูน้ำาศาสนา
นานาชาติเรื่อง "ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)" ณ ห้องประชุมซินนอดใหม่ นครรัฐวาติกัน  
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒2

 ใ น ฐ านะผู ้ แ ทนของสม เด็ จ 

พระสงัฆราชแห่งประเทศไทย อาตมาขอ

แสดงความชื่นชมยินดีต่อส�านักวาติกัน  

ผู้จัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้ ท่ีเปิด

เวทีให้ผู ้น�าศาสนาต่างๆ ได้มีโอกาส

พบปะแลกเปลีย่นกนัเพือ่สร้างความร่วม

มอือนัดรีะหว่างศาสนาในการขบัเคลือ่น

ให้บรรลเุป้าหมายของการพัฒนาท่ียัง่ยนื

ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)  

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนด

ไว้

2

 ใ น ฐ า น ะ ผู้ แ ท น ข อ ง 
สม เด็ จพ ร ะ สั งฆ ร าช  แห่ ง
ประเทศไทย อาตมาขอแสดง
ความชืน่ชมยนิดตีอ่สำานกัวาตกินั
ผู้จัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้
ที่เปิดเวทีให้ผู้นำาศาสนาต่างๆ 
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
กันเพื่อสร้างความร่วมมืออันดี
ระหว่างศาสนาในการขับเคลื่อน
ใหบ้รรลเุป้าหมายของการพฒันา
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(พ.ศ. ๒๕๗๓) ตามที่องค์การ
สหประชาชาติได้กำาหนดไว้

2

 ใ น ฐ า น ะ ผู้ แ ท น ข อ ง 
สม เด็ จพ ร ะสั งฆ ร าช  แห่ ง
ประเทศไทย อาตมาขอแสดง
ความชืน่ชมยนิดตีอ่สำานกัวาตกัิน
ผู้จัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้
ท่ีเปิดเวทีให้ผู้นำาศาสนาต่างๆ 
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
กันเพื่อสร้างความร่วมมืออันดี
ระหว่างศาสนาในการขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันา
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(พ.ศ. ๒๕๗๓) ตามที่องค์การ
สหประชาชาติได้กำาหนดไว้
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ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 3

สานต่อความสัมพันธ์

 การที่ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อความสัมพันธ ์

แต่อดีตอันยาวนานตั้งแต่ครั้งที่สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน- 

วิมลมังคลาราม ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เดินทางมาเยือน 

ส�านกัวาตกินัตามค�าอาราธนาของสมเดจ็ พระสนัตะปาปาปอลท่ี ๖ ประมขุแห่งคริสตจักรโรมนัคาทอลกิ 

เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 

 ต่อมาใน ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ส�านักวาติกันได้ติดต่อขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามให้ช่วยปริวรรตคัมภีร์พระมาลัย ฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยที่จารึก 

ด้วยอักษรขอมโบราณให้เป็นอักษรไทยและ อักษรโรมัน โดยส�านักวาติกันจะน�าไปแปลต่ออีก ๗ ภาษา 

คัมภีร์นี้เป็นของที่ระลึกที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ถวายสมเด็จพระสันตะปา

ปาปิอุส ที่ ๑๑ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗)

3

ส�นต่อคว�มสัมพันธ์

 การที่ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อ 
ความสัมพันธ์แต่อดีตอันยาวนานตั้งแต่ครั้งท่ีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร 
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เดินทางมาเยือนสำานักวาติกันตามคำาอาราธนาของสมเด็จ 
พระสันตะปาปาปอลท่ี ๖ ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒  
(พ.ศ. ๒๕๑๕)
 ต่อมาใน ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) สำานักวาติกันได้ติดต่อขอความร่วมมือ 
จากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามให้ช่วยปริวรรตคัมภีร์พระมาลัย 
ฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยท่ีจารึกด้วยอักษรขอมโบราณให้เป็นอักษรไทยและ 
อักษรโรมัน โดยสำานักวาติกันจะนำาไปแปลต่ออีก ๗ ภาษา คัมภีร์นี้เป็นของที่ระลึกที่ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุส 
ที่ ๑๑ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗)

4

 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ดำาเนินการปริวรรตจนสำาเร็จเรียบร้อยแล้วมอบ
ให้คณะผู้แทนซึ่งนำาโดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี  
(เทียบ สิริาโณ) ผูช่้วยเจา้อาวาส พรอ้มด้วย คณุฐาปน สริวิฒันภักด ีคณุดสุติ เขมะศกัดิช์ยั 
ไวยาวัจกรของวัด นำาคัมภีร์ท่ีปริวรรตแล้วนั้นมาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย 
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒4

 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ด�าเนินการปริวรรตจนส�าเร็จเรียบร้อยแล้วมอบ ให้คณะผู้แทน 

ซึ่งน�าโดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ไวยาวัจกรของวัด น�าคัมภีร์ที่ปริวรรตแล้วนั้น

มาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมี

คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย

 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับส�านักวาติกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส�านักวาติกัน

จึงมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่อง “ศาสนากับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” นั่นจึงเป็นเหตุให้อาตมาพร้อมกับคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา

วัดพระเชตุพนฯ ได้มาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

4

 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ดำาเนินการปริวรรตจนสำาเร็จเรียบร้อยแล้วมอบ
ให้คณะผู้แทนซึ่งนำาโดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี  
(เทยีบ สริิาโณ) ผูช่้วยเจา้อาวาส พรอ้มดว้ย คณุฐาปน สริวิฒันภักด ีคณุดสุติ เขมะศกัดิช์ยั 
ไวยาวัจกรของวัด นำาคัมภีร์ที่ปริวรรตแล้วนั้นมาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย 

5
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ประเพณีทางสังคมของคาทอลิก 

 ตั้งแต่พิธีเปิดการประชุมเมื่อวานจนถึงบ่ายวันนี้ อาตมาสังเกตพบว่า ข้ันตอนการประชุมคร้ังนี้

เป็นไปตามประเพณีทางสังคมของคาทอลิก (Catholic Social Tradition) ซึ่งมีขั้นตอนอยู่ ๓ ขั้น  

นั่นคือ 

 ๑.  การเห็น (See) หมายถึง ผู้เข้าประชุมเกิดความรู้ความเข้าใจว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals) คืออะไร เป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อมาจากไหน แต่ละข้อมีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 

 ๒.  การตัดสิน (Judge) หมายถึง ผู้เข้าประชุมสามารถเทียบเคียงเป้าหมายของการพัฒนาที่

ยัง่ยนืกบัค�าสอนทางศาสนาของตนว่ามคีวามสอดคล้อง หรอืขัดแย้งกนัอย่างไรบ้าง หลกัปฏบิตัใินศาสนา

จะมีส่วนส่งเสริมให้ บรรลุตามเป้าหมายนั้นอย่างไร 

 ๓.  การปฏิบัติ (Act) หมายถึง แต่ละศาสนาจะด�าเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยเฉพาะการบรรลขุ้อตกลงความร่วมมอืระหว่างศาสนาต่างๆ จะเกดิขึน้ได้อย่างไร 

 ขั้นตอนทั้งสามนี้เทียบได้กับวิธีการแก้ปัญหา ๔ ขั้นตอนในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ 

ดังนี้ 

 ๑.  ทุกข์ คือการก�าหนดรู้สภาพของปัญหาว่าเป็นอย่างไร ขอบเขตของปัญหามีแค่ไหน ปัญหา

ร้ายแรงหรือไม่เพียงใด 
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 ๒.  สมุทัย คือการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาว่ามาจากสาเหตุใดบ้าง สาเหตุนั้นมีความสลับ

ซับซ้อนเพียงใด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

 ๓.  นิโรธ คือการก�าหนดเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงซึ่งเป็นสภาวะที่แก้ปัญหาส�าเร็จแล้ว 

 ๔.  มรรค คือการก�าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น 

 องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ในโลกใบนี้ที่มีอยู่มากมาย เช่น ปัญหา 

ความยากจน ปัญหาจากภัยสงคราม ปัญหาการท�าลายสิ่งแวดล้อม แล้วสรุปว่า แม้ว่าประเทศทั่วโลก 

จะได้พยายามระดมสรรพก�าลังในการพัฒนาบ้านเมือง อย่างหนัก แต่ผลของการพัฒนาก็ไม่ยั่งยืนถาวร

เพราะมันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาเป็นงูกินหาง เหมือนการใช้ยาขนานหนึ่งรักษาโรคหนึ่งแต่ก็เกิด

โรคอื่นตามมา เพราะผลข้างเคียงของยาขนานนั้น 

ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 ช่วงเทีย่งวนันี ้คณะของพวกเราในท่ีประชมุนีไ้ด้มโีอกาสเข้าพบ “สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส” 

พระองค์ได้กล่าวสนุทรพจน์ต้อนรบัพวกเรา ความตอนหนึง่ว่า ปัญหาของการพัฒนาทกุวนันีเ้กิดมาจาก

ความคิดที่คับแคบว่า การพัฒนาหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เท่านั้น  

ดังนั้น ท่ัวโลกจึงวัดความเจริญเติบโตด้วย GNP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งวัดเฉพาะ 

การเจริญเติบโตทางวัตถุ ซึ่งมักจะเกิดจากการย�่ายีธรรมชาติแวดล้อมและการเอารัดเอาเปรียบ 

เพื่อนมนุษย์

7

แลว้สรปุวา่ แมว้า่ประเทศทัว่โลกจะไดพ้ยายามระดมสรรพกำาลงัในการพฒันาบา้นเมือง 
อย่างหนัก แต่ผลของการพัฒนาก็ไม่ย่ังยืนถาวรเพราะมันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ  
ตามมาเป็นงูกินหาง เหมือนการใช้ยาขนานหนึ่งรักษาโรคหนึ่งแต่ก็เกิดโรคอื่นตามมา
เพราะผลข้างเคียงของยาขนานนั้น
ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 ช่วงเที่ยงวันนี้ คณะของพวกเราในท่ีประชุมนี้ได้มีโอกาสเข้าพบ "สมเด็จ 
พระสนัตะปาปาฟรานซิส" พระองคไ์ดก้ลา่วสนุทรพจนต์อ้นรบัพวกเรา ความตอนหนึง่ว่า 
ปัญหาของการพัฒนาทุกวันน้ีเกิดมาจากความคิดที่คับแคบว่า การพัฒนาหมายถึง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เท่านั้น ดังนั้น ทั่วโลกจึงวัดความเจริญ
เตบิโตดว้ย GNP คอืผลติภัณฑม์วลรวมของประเทศ ซึง่วดัเฉพาะการเจรญิเตบิโตทางวตัถ ุ
ซึ่งมักจะเกิดจากการย่ำายีธรรมชาติแวดล้อมและการเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์
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 สนุทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดงักล่าวนีเ้ป็นการวเิคราะห์

ถึงสมุทัย คือสาเหตุแห่งการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนซ่ึงเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับการวิเคราะห์ขององค์การสหประชาชาติในการประชุม 

เรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งจัดข้ึนท่ีเมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 

เมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ประชุมมีมติให้ประกาศใช้เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 

Goals - MDGs) ซึ่งก�าลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ต้ังคณะท�างานเพ่ือยกร่างเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติพิจารณา

Millennium Development Goals

 คณะท�างานใช้เวลาสามปีในการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนทั่วโลกจึงสามารถเสนอให ้

ทีป่ระชมุใหญ่ขององค์การสหประชาชาตพิิจารณาให้ความเหน็ชอบเป้าหมาย การพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) 

จ�านวน ๑๗ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกฝ่าย 

ร่วมมือกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals
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ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals
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สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 หลักคิดส�าคัญในเรื่องนี้ขององค์การสหประชาชาติก็คือว่า การพัฒนาไม่ควรต้ังเป้าหมายไว้ที ่

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนเจริญ 

เตบิโตมากกลบัเป็นผลร้ายเพราะมนัน�าไปสูก่ารท�าลาย สภาพสงัคมและสิง่แวดล้อมซึง่ท�าให้ผลของการ

พัฒนาไม่ยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องรวมเป้าหมายหลักสามประการเข้าด้วยกัน กล่าวคือ 

 ๑.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 ๒.  การพัฒนาด้านสังคม 

 ๓.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

10

สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 หลักคิดสำาคัญในเรื่องนี้ขององค์การสหประชาชาติก็คือว่า การพัฒนาไม่ควร 
ตั้งเป้าหมายไว้ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจจนเจริญเติบโตมากกลับเป็นผลร้ายเพราะมันนำาไปสู่การทำาลาย
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทำาให้ผลของการพัฒนาไม่ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนต้องรวมเป้าหมายหลักสามประการเข้าด้วยกัน กล่าวคือ

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านสังคม
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 คณะทำางานใชเ้วลาสามปีในการระดมความคดิจากทกุภาคสว่นทัว่โลกจงึสามารถ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำานวน ๑๗ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. 
๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)

11

 การพัฒนาทั้งสามด้านนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนไม่สามารถแยกจากกันได้ 
นั่นหมายความว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป เมื่อทำาอย่างนี้ได้ 
จึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 อยา่งไรกต็าม ทีป่ระชมุนานาชาตคิรัง้นีส้รปุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืเหลอื ๕ ขอ้  
เรียกว่า ๕ Ps ดังนี้

๑. ประชาชน (People) หมายถึง การพัฒนาท่ีเก่ียวกับคน คือมุ่งถึง 
 การพัฒนาด้านสังคม

๒. ความมั่งคั่ง (Prosperity) หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. โลกของเรา (Planet) หมายถึง การพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้
๔. สันติภาพ (Peace) หมายถึง สันติภาพที่ เป็นองค์ประกอบสำาคัญ 

ของการพัฒนาทุกด้าน ถ้าไม่มีสันติภาพ การพัฒนาทุกด้านก็เป็นไปไม่ได้ 
การพัฒนาทุกด้านต้องนำาไปสู่สันติภาพจึงจะมีความยั่งยืน

๕. หุ้นส่วน (Partnership) หมายถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน 
 คนละไม้คนละมือในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการที่พัฒนาที่ยั่งยืน

Social

Equitable

EconomicEnvironment Viable

Sustainable

Bearable
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 การพัฒนาทั้งสามด้านนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนไม่สามารถแยกจากกันได้ นั่นหมายความว่า  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และรักษาส่ิงแวดล้อมธรรมชาติไว้ 

เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป เมื่อท�าอย่างนี้ได้ จึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมนานาชาติครั้งนี้สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหลือ ๕ ข้อ เรียกว่า  

๕ Ps ดังนี้ 

 ๑.  ประชาชน (People) หมายถึง การพัฒนาที่เกี่ยวกับคน คือมุ่งถึง การพัฒนาด้านสังคม 

 ๒.  ความมั่งคั่ง (Prosperity) หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 ๓.  โลกของเรา (Planet) หมายถึง การพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ 

 ๔.  สันติภาพ (Peace) หมายถึง สันติภาพที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนาทุกด้าน  

ถ้าไม่มีสันติภาพ การพัฒนาทุกด้านก็เป็นไปไม่ได้ การพัฒนาทุกด้านต้องน�าไปสู่สันติภาพจึงจะมีความ

ยั่งยืน 

 ๕.  หุ้นส่วน (Partnership) หมายถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ

ในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการที่พัฒนาที่ยั่งยืน

 มุมมองเรื่องการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ แทนที่จะมองการพัฒนาแบบแยกส่วน 

ก็เปลีย่นเป็นการพฒันาแบบองค์รวม (Holistic) ทีถ่อืเอาการพัฒนาด้าน เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

เป็นเป้าหมายร่วมกันของการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อนี้ท�าให้นึกถึงว่า สภาพัฒน์ของไทยสมัยแรกเรียกชื่อว่า 

“สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ ปัจจบัุนได้ชือ่ใหม่ว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ” 

ต่อไปอาจต้องเปลีย่นชือ่ใหม่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกจิ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” 

12

 มุมมองเร่ืองการพัฒนาของโลกได้เปล่ียนไปแล้ว คือ แทนที่จะมองการพัฒนา
แบบแยกส่วนก็เปลี่ยนเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) ที่ถือเอาการพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นเป้าหมายรว่มกนัของการพฒันาทีย่ัง่ยนื ขอ้นีท้ำาให้
นึกถึงว่า สภาพัฒน์ของไทยสมัยแรกเรียกชื่อว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” 
ปัจจบุนัไดช่ื้อใหมว่า่ “สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต”ิ ตอ่ไปอาจตอ้งเปลีย่น
ชือ่ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนวา่ “สภาพฒันาการเศรษฐกจิ สงัคม
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”

การพัฒนาแบบองค์รวม

 การพัฒนาแบบองค์รวมนี้ให้ความสำาคัญแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่า
สตรี เด็ก เยาวชน คนจน คนพิการ หรือคนชราต้องได้รับผลแห่งการพัฒนาเหมือนกัน  
ตามหลักการท่ีว่า “ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)”  
หลักการนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
ที่ว่า พระโพธิสัตว์แม้จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็จะไม่ขอเข้านิพพาน ท่านจะอยู่โปรดสัตว์ 
ตอ่ไปจนกระทัง่วา่ไมเ่หลอืสตัวใ์หโ้ปรด เมือ่นัน้แหละทา่นจงึจะเขา้นพิพานเปน็คนสดุทา้ย

Prosperity

Planet

Sustainable
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การพัฒนาแบบองค์รวม 

 การพัฒนาแบบองค์รวมนี้ให้ความส�าคัญแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่า สตรี เด็ก เยาวชน 

คนจน คนพิการ หรือคนชราต้องได้รับผลแห่งการพัฒนาเหมือนกัน ตามหลักการที่ว่า “ไม่มีใครถูก 

ทอดทิ้งไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)” หลักการนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว ์

ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ว่า พระโพธิสัตว์แม้จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็จะไม่ขอเข้านิพพาน  

ท่านจะอยู่โปรดสัตว์ต่อไปจนกระท่ังว่าไม่เหลือสัตว์ให้โปรด เมื่อนั้นแหละท่านจึงจะเข้านิพพานเป็น 

คนสุดท้าย

 การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนามนุษย์ครบทุกส่วน (Whole) ไม่มีการพัฒนามนุษย์ แบบแยกส่วน 

อกีต่อไป ข้อนีไ้ปกนัได้กบัค�าสอนในพระพทุธศาสนาทีถ่อืว่ามนุษย์เป็น ตัวต้ังของการพฒันา ดงัค�ากล่าว

ที่ว่า “พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคนให้เริ่มที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน” 

พระพุทธศาสนาเรียกการพัฒนา ว่า “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเช่นกัน คือไม่มี

การแยกส่วนในการพัฒนามนุษย์ นั่นคือ มนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

 ๑.  กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านกายภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

 ๒.  สีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางสังคมที่ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 ๓.  จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางจิตใจที่ท�าให้คนมีคุณธรรมและความสุข 

 ๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านสติปัญญาที่หยั่งรู ้ความเช่ือมโยงของสรรพสิ่ง 

ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดกรุณา คือ ความสงสาร อันเป็นพื้นฐานของสันติภาพและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

13

 การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนามนุษย์ครบทุกส่วน (Whole) ไม่มีการพัฒนามนุษย์
แบบแยกส่วนอีกต่อไป ข้อนี้ไปกันได้กับคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามนุษย์เป็น 

ตัวตั้งของการพัฒนา ดังคำากล่าวที่ว่า “พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคน

ให้เริ่มที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน” พระพุทธศาสนาเรียกการพัฒนา
วา่ “ภาวนา” หมายถงึการพัฒนามนษุยแ์บบองคร์วมเชน่กนั คอืไมม่กีารแยกสว่นในการ
พัฒนามนุษย์ นั่นคือ มนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทั้งสี่ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านกายภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและ 
 สิ่งแวดล้อม

๒. สีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางสังคมที่ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกัน 
 อย่างสันติ

๓. จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางจิตใจที่ทำาให้คนมีคุณธรรมและ 
 ความสุข

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านสติปัญญาที่หยั่งรู้ความเชื่อมโยง 
 ของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดกรุณา คือ ความสงสาร 
อัน เป็นพื้นฐานของสันติภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พัฒน�แบบองค์รวม

ก�ย

สังคม จิต

ปัญญ�

มนุษย์
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 พระพุทธศาสนาถือว่า ภาวนาหรือการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนามนุษย์ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน  

ถ้าเน้นด้านใดด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ถ้าเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากเกินไป 

ก็เป็นวัตถุนิยมที่สุดโต่งไปด้วยกามสุขัลลิกานุโยค ซึ่งหมายถึง การหมกมุ่นในกามสุข ถ้าเน้นการพัฒนา

ด้านจิตใจอย่างเดียวโดยไม่สนใจการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมก็เป็นการพัฒนาท่ีสุดโต่ง 

อีกด้านหนึ่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค ซึ่งหมายถึง การทรมานตนเองให้ล�าบาก 

 การพัฒนาที่ยั่ งยืนต ้องเป ็นทางสายกลางหรือ 

มัชฌิมาปฏิปทาท่ีเอาใจใส่องค์ประกอบแห่งการพัฒนาท้ัง  

๔ ด้าน คือ การพัฒนาทั้งทางกาย สังคม จิตและปัญญา  

โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งก็จะเสีย

ความสมดุลเหมือนเก้าอี้ที่มีสี่ขาเมื่อขาดขาเก้าอี้ไปหนึ่งขา 

เก้าอี้ตัวนั้นก็ขาดความมั่นคงพร้อมที่จะล้มได้ตลอดเวลา  

ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ยังเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน

อย่าง แยกไม่ออก หลักการพัฒนานี้สอดคล้องกับแนวทาง

การพัฒนาขององค์การสหประชาชาติท่ีก�าหนดว่าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๓๗ ข้อ ไม่แยกจากกัน แต่มีการ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

ภาวนา ๔ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ต่อไปนี้เราจะมาพิจารณาว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดบ้างอยู่ในกรอบของภาวนาหรือ

การพัฒนาทั้งสี่ด้านตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 

 ประการแรก กายภาวนาคือ การพัฒนาด้านกายภาพครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หลายข้อด้วยกัน ดังนี้ 

 เป้าหมายที่ ๑ ไม่มีความยากจนเหลืออยู่บนโลกใบนี้ 

 เป้าหมายที่ ๒ ไม่มีใครหิวโหยอีกต่อไป

 เป้าหมายที่ ๓ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ 

 เป้าหมายที่ ๘ การท�างานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม 

 เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 
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 พระพุทธศาสนาถือว่า ภาวนาหรือการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนามนุษย์ให้ครบ
ทั้งสี่ด้าน ถ้าเน้นด้านใดด้านหน่ึงก็ถือว่าเป็นการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน ถ้าเน้นการพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิมากเกินไปกเ็ป็นวตัถนุยิมทีส่ดุโตง่ไปดว้ยกามสขุลัลกิานโุยค ซึง่หมายถงึ 
การหมกมุ่นในกามสุข ถ้าเน้นการพัฒนาด้านจิตใจอย่างเดียวโดยไม่สนใจการพัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก็เป็นการพัฒนาที่สุดโต่งอีกด้านหนึ่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค 
ซึ่งหมายถึง การทรมานตนเองให้ลำาบาก
 การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเป็นทาง
สายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่เอาใจใส่
องค์ประกอบแห่งการพัฒนาทั้งสี่ด้านคือ  
การพฒันาทัง้ทางกาย สงัคม จติและปัญญา 
โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าขาดด้านใด 
ด้านหนึ่งก็จะเสียความสมดุลเหมือนเก้าอ้ี
ที่มีสี่ขา เมื่อขาดขาเก้าอ้ีไปหน่ึงขา เก้าอี้
ตัวนั้นก็ขาดความมั่นคงพร้อมที่จะล้มได้ 
ตลอดเวลา ยิ่ งไปกว่านั้นการพัฒนา 
ทั้งสี่ ด้านยังเก่ียวโยงสัมพันธ์กันอย่าง 
แยกไม่ออก หลักการพัฒนาน้ีสอดคล้อง 
กับแนวทางการ พัฒนาขององค์การ
สหประชาชาติที่กำาหนดว่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อไม่แยกจากกัน 
แต่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ภาวนา ๔ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ต่อไปนี้เราจะมาพิจารณาว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดบ้างอยู่ในกรอบ
ของภาวนาหรือการพัฒนาทั้งสี่ด้านตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
 ประการแรก กายภาวนาคือ การพัฒนาด้านกายภาพครอบคลุมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหลายข้อด้วยกัน ดังนี้

เป้าหมายที่ ๑ ไม่มีความยากจนเหลืออยู่บนโลกใบนี้
เป้าหมายที่ ๒ ไม่มีใครหิวโหยอีกต่อไป
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 เป้าหมายที่ ๑๐ ไม่มีความเหลื่อมล�้าในการกระจายรายได้และความเจริญ 

 เป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมานี้ด้วยการพัฒนาตามแนวทาง

ของเศรษฐศาสตร์เชงิพุทธ (Buddhist Economics) อนัเป็นเศรษฐศาสตร์ทีเ่น้นการผลิตและการบริโภค

ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เศรษฐศาสตร์นี ้มุง่ควบคมุมากกว่าจะกระตุ้นความโลภของมนษุย์ 

เพราะความโลภไม่มีขีดจ�ากัด ดังพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แม่น�้าเสมอด้วยตัณหา ไม่ม”ี 

คนทุกวันนี้ ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ เราลุ่มหลงมัวเมาในการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาจึงทั้งขุด ทั้งเจาะ 

ทั้งท�าลายสิ่งแวดล้อม เราท�าเหมือนหนึ่งว่ามีโลกหลายใบให้บริโภคใช้สอย ทั้งที่ในความเป็นจริงเรามี

โลกน้ีเพียงใบเดียว ดังนั้น เราจึงต้องใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้อย่างประหยัดเพื่อเหลือไว้ส่งต่อให้คน 

รุ่นต่อไปได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกบ้าง 

 ประการที่สอง สีลภาวนา คือการพัฒนาทางสังคมเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การพัฒนา 

ด้านนี้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้ 

 เป้าหมายที่ ๕ ความเสมอภาคทางเพศ คือสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรี และบุรุษ 

 เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
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เป้าหมายที่ ๓  ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
เป้าหมายที่ ๘  การทำางานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม
เป้าหมายที่ ๙  อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ ๑๐ ไม่มีความเหลื่อมล้ำาในการกระจายรายได้และความเจริญ
เป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางเพือ่บรรลเุป้าหมายดงักลา่วมาน้ีดว้ยการพฒันา
ตามแนวทางของเศรษฐศาสตรเ์ชงิพุทธ (Buddhist Economics) อนัเป็นเศรษฐศาสตร ์
ที่เน้นการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นี้ 
มุ่งควบคุมมากกว่าจะกระตุ้นความโลภของมนุษย์ เพราะความโลภไม่มีขีดจำากัด  
ดังพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แม่น้ำาเสมอด้วยตัณหา ไม่ม”ี คนทุกวันนี้ 
ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ เราลุ่มหลงมัวเมาในการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาจึงทั้งขุด 
ทัง้เจาะทัง้ทำาลายสิง่แวดลอ้ม เราทำาเหมอืนหน่ึงว่ามโีลกหลายใบใหบ้รโิภคใช้สอย ทัง้ที่ 
ในความเป็นจริงเรามีโลกนี้เพียงใบเดียว ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้ 
อย่างประหยัดเพื่อเหลือไว้ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกบ้าง
 ประการที่สอง สีลภาวนา คือการพัฒนาทางสังคมเพื่อให้คนอยู่ร่วมกัน 
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มุ่งควบคุมมากกว่าจะกระตุ้นความโลภของมนุษย์ เพราะความโลภไม่มีขีดจำากัด  
ดังพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แม่น้ำาเสมอด้วยตัณหา ไม่ม”ี คนทุกวันนี้ 
ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ เราลุ่มหลงมัวเมาในการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาจึงทั้งขุด 
ทัง้เจาะทัง้ทำาลายสิง่แวดลอ้ม เราทำาเหมอืนหน่ึงว่ามโีลกหลายใบใหบ้รโิภคใช้สอย ทัง้ที่ 
ในความเป็นจริงเรามีโลกนี้เพียงใบเดียว ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้ 
อย่างประหยัดเพื่อเหลือไว้ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกบ้าง
 ประการที่สอง สีลภาวนา คือการพัฒนาทางสังคมเพื่อให้คนอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ การพัฒนาด้านนี้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้

เป้าหมายที่ ๕ ความเสมอภาคทางเพศ คือสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรี 
 และบุรุษ
เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
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  สำาหรับเป้าหมายท่ี ๕ พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีและบุรุษ 
ว่าสามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกัน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า 

 “น หิ สพฺเพสุ าเนสุ   ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
 อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ  ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา”
แปลความว่า

 “มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน 

 แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆ”

 ในเป้าหมายที่เกี่ยวกับสันติภาพและความยุติธรรมนั้น คำาว่า “สันติภาพ”  
ไม่ได้มีความหมายแค่การอยู่อย่างปราศจากสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึง
การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี มีความยุติธรรม คำาสอนพื้นฐานในพระพุทธ
ศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ ก็คือ การรักษาศีลห้าด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์  
ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่เสพสุรายาเสพติด
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒14

 ส�าหรับเป้าหมายท่ี ๕ พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีและบุรุษ ว่าสามารถพัฒนา 

ได้เท่าเทียมกัน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า 

    “น หิ สพฺเพสุ าเนสุ   ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 

    อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ   ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา” 

 แปลความว่า 

   “มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน 

   แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆ” 

 ในเป้าหมายที่เกี่ยวกับสันติภาพและความยุติธรรมนั้น ค�าว่า “สันติภาพ” ไม่ได้มีความหมาย 

แค่การอยู่อย่างปราศจากสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก 

ความสามัคคี มีความยุติธรรม ค�าสอนพื้นฐานในพระพุทธ ศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ ก็คือ การรักษา

ศีลห้าด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่เสพสุรายาเสพติด

 ประการที่สาม จิตตภาวนา คือการพัฒนาด้านจิตใจ เราต้องยอมรับว่าในบรรดาเป้าหมายท้ัง  

๑๗ ข้อ ไม่มีเป้าหมายใดว่าด้วยเรื่องจิตตภาวนาโดยตรง ท้ังนี้อาจอนุโลมเข้ากับเป้าหมายท่ี ๓ คือ  

ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

17

 ประการทีส่าม จติตภาวนา คอืการพฒันาดา้นจติใจ เราตอ้งยอมรบัวา่ในบรรดา
เป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อ ไมม่ีเป้าหมายใดว่าดว้ยเรื่องจิตตภาวนาโดยตรง ทั้งนี้อาจอนุโลม
เข้ากับเป้าหมายที่ ๓ คือ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

 คำาว่าสุขภาพและสุขภาวะหมายรวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาวะทางใจ 
ดงัทีอ่งคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามหมายของคำาว่าสุขภาพ ไว้ว่า “สุขภาพหมายถงึการ

มสีขุภาวะทีส่มบรูณ์ทางกาย ทางใจ และทางสงัคม (Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being) คนที่มีสุขภาวะทางใจจะมีความฉลาด 
ในอารมณ์หรือ EQ อันมีผลเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจด้วยสมถกรรมฐานคือ กรรมฐาน 
ที่สร้างความสงบใจซึ่งพัฒนาคุณธรรมอื่นๆ เช่น เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร
ขึ้นภายในจิตใจ จิตใจที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะผ่องใส ปราศจากความโกรธเกลียด 
และเป็นฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน

 ค�าว่าสขุภาพและสขุภาวะหมายรวมทัง้สุขภาพกายและสุขภาวะทางใจ ดังทีอ่งค์การอนามยัโลก

ได้ให้ความหมายของค�าว่าสุขภาพ ไว้ว่า “สุขภาพหมายถึงการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย ทางใจ 

และทางสังคม (Health is a state of complete physical, mental and social well-being)  

คนที่มีสุขภาวะทางใจจะมีความฉลาด ในอารมณ์หรือ EQ อันมีผลเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจด้วยสมถกรรมฐานคือ กรรมฐานท่ีสร้างความสงบใจ

ซึ่งพัฒนาคุณธรรมอ่ืนๆ เช่น เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร ขึ้นภายในจิตใจ จิตใจที่ได้รับการ

พัฒนาแล้วจะผ่องใส ปราศจากความโกรธเกลียด และเป็นฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน
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ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 15

 สันติภาพมี ๓ ระดับ คือ 

 ๑)  สันติภาพภายในจิตใจ 

 ๒)  สันติภาพในสังคม และ 

 ๓)  สันติภาพกับสิ่งแวดล้อม คือไม่มีการเบียดเบียนท�าลายสิ่งแวดล้อม 

 พระพุทธศาสนาถือว่าสันติภาพภายในจิตใจ

เป็นพ้ืนฐานของสันติภาพในสังคม สันติภาพกับ 

ส่ิงแวดล้อมและสันติภาพโลก การพัฒนาทางจิตใจ

ด้วยสมถกรรมฐานตามแนวทางของพระพทุธศาสนา

จึงช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ) บทบาท 

ของศาสนาในการพัฒนาจิตใจจึงมีส่วนส�าคัญท่ีท�า 

ให้บรรลุเป้าหมายข้อนี้ ซึ่งสอดคล้องกับค�าปรารภ 

ในธรรมนูญขององค์การยูเนสโกที่ว่า “เนื่องจาก 

สงครามเริ่มต้นที่ใจของคน ดังนั้น ปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้น ที่ใจของคน” ไม่มีองค์กร

ใดในโลกจะมีความช�านาญในการสร้างปราการแห่งสันติภาพได้มากเท่าองค์กรศาสนา

 ประการที่สี่ ปัญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาสติปัญญาที่ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๔ คือ  

การศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับทุกคน การศึกษาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษาทางโลกเท่านั้น แต่ยัง 

หมายถึงไตรสิกขาอันเป็นการศึกษาทางศาสนาที่พัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่หยั่งเห็นความเชื่อมโยง

ของสรรพสิง่ตามหลกัปฏิจจสมปุบาทท่ีว่า ไม่มอีะไรเกิดขึน้โดยไม่อิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั ต้ังแต่โครงสร้าง

ของอะตอมไปจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างเทศะและกาละตามหลักทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสไตน์  

รวมไปถึงการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า 

 วิปัสสนากรรมฐานจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อบุคคลมีปัญญา ก็จะเห็นว่ามนุษย์

ไม่ได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายต่อไปนี้ 

WORLD PEACE

INNER PEACE OUTER PEACE
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สันติภาพมี ๓ ระดับ คือ 
๑) สันติภาพภายในจิตใจ 
๒) สันติภาพในสังคม และ 
๓) สันติภาพกับสิ่งแวดล้อม คือไม่มีการเบียดเบียนทำาลายสิ่งแวดล้อม 

 พระพุทธศาสนาถือว่าสันติภาพภายในจิตใจเป็นพื้นฐานของสันติภาพในสังคม
สันติภาพกับส่ิงแวดล้อมและสันติภาพโลก การพัฒนาทางจิตใจด้วยสมถกรรมฐาน 
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ) บทบาท 
ของศาสนาในการพัฒนาจิตใจจึงมีส่ วนสำ าคัญที่ทำ า ให้บรรลุ เ ป้าหมายข้อนี้   
ซึ่งสอดคล้องกับคำาปรารภในธรรมนูญ
ขององค์การยูเนสโกที่ว่า “เนื่องจาก

สงครามเริ่มต้นที่ ใจของคน ดังนั้น

ปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้น 

ที่ใจของคน” ไม่มีองค์กรใดในโลกจะมี
ความชำานาญในการสร้างปราการแห่ง
สันติภาพได้มากเท่าองค์กรศาสนา

OUTER PEACEINNER PEACE

WORLD PEACE
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒16

 เป้าหมายที่ ๑๓ การด�าเนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ 

 เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์ชีวิตในน�้า

 เป้าหมายที่ ๑๕ การอนุรักษ์ชีวิตบนบก เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

 ในเรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมน้ีมพีทุธศาสนสภุาษติทีส่อนให้คนเรามคีวามกตัญูต่อสิง่แวดล้อม

ไว้ว่า 

    “ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย   นิสีเทยฺย สเยยฺย วา 

    น ตสฺส สาข�ภฺเชยฺย   มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก” 

 แปลความว่า 

   “บุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น 

   ใครท�าเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้ๆ”
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  ประการทีส่ี ่ปัญญาภาวนา หมายถงึการพฒันาสติปัญญาทีค่รอบคลมุเป้าหมาย
ที่ ๔ คือการศึกษาที่มีคุณภาพสำาหรับทุกคน การศึกษาท่ีว่านี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษา 
ทางโลกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงไตรสิกขาอันเป็นการศึกษาทางศาสนาท่ีพัฒนาจิตใจ
ให้เกิดสติปัญญาที่หยั่งเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่า
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ต้ังแต่โครงสร้างของอะตอมไปจนถึง 
ความเชื่อมโยงระหว่างเทศะและกาละตามหลักทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสไตน์ รวมไปถึง 
การโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า
 วิปัสสนากรรมฐานจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เม่ือบุคคลมีปัญญา 
ก็จะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จะต้องรักษา 
สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายต่อไปนี้

เป้าหมายที่ ๑๓ การดำาเนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์ชีวิตในน้ำา
เป้าหมายที่ ๑๕ การอนุรักษช์วีติบนบก เพ่ือรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ  
 (Biodiversity)
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ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ในประเทศไทยได ้มีการน�าเอาแนวคิดเรื่อง 

การพัฒนาแบบองค์รวมตามหลักพระพุทธศาสนา 

ไปใช้พัฒนาประเทศก่อนที่องค์การสหประชาชาต ิ

จะประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ 

(MDGs) ด้วยซ�้าไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙  

ทรงแนะน�าพสกนิกรชาวไทยให้ด�าเนินการพัฒนา 

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อมกันดังพระบรมราโชวาท

ที่ว่า “พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้  

อีกคือค�าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเรา 

ถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อม ี

ความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่าท�าอะไรต้อง 

พอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข... จะมีของหรูหรา

ก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...” 

 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไม่กระตุ้นความโลภทีจ่ะน�าไปสู่การเบยีดเบยีนมนษุย์ด้วยกนั

และการท�าลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ตรงกันข้าม กลับส่งเสริมให้รู้จักพอและมีความสุขตามอัตภาพ 

ดังนั้น ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราจึงพบหลักธรรม ๓ ประการในพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 ๑.  ความพอด ี(มชัฌมิาปฏปิทา) คอื ทางสายกลางในการพัฒนาทีส่ร้างความสุขทัง้ทางกายและ

ทางจิตใจไปพร้อมกัน โดยไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไป จนละทิ้งคุณค่าทางจิตใจและไม่หลงยึดติด

กับคุณค่าทางจิตใจมากเกินไป จนละทิ้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ๒.  ความพอเหมาะ (มัตตัญุตา) คือ การรู้จักประมาณในการผลิตและการ บริโภคท่ีมีความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลย ีทีเ่หมาะสมหรอืการใช้ปุย๋ธรรมชาตซิึง่ไม่เป็น

ภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้มีพุทธศาสนสุภาษิตที่สอนให้คนเรามี 
ความกตัญูต่อสิ่งแวดล้อมไว้ว่า 

 “ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย  นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
 น ตสฺส สาขำ ภฺเชยฺย  มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก”
แปลความว่า

 “บุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด 

 ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น

 ใครทำาเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตร 

 เป็นคนเลวแท้ๆ” 

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญ�ของ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง

ท�งส�ยกล�ง

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

พอประม�ณ

นำ�ไปสู่

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 
สมดุล / พร้อมรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง

 ในประ เทศไทยไ ด้มี
การนำาเอาแนวคิดเร่ืองการ
พัฒนาแบบอง ค์ ร วมต าม
หลักพระพุทธศาสนาไปใช้
พัฒนาประเทศก่อนที่องค์การ
สหประชาชาติจะประกาศใช้ 
เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ 
(MDGs) ด้วยซ้ำาไป พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลท่ี ๙ ทรงแนะนำาพสกนิกร 
ชาวไทยให้ดำาเนินการพัฒนาด้วย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) ท่ีมี 
เ ป้ าหมายอ ยู่ ท่ีก า ร พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒18

 ๓.  ความพอใจ (สุข) คือ รู้จักพอใจอิ่มใจกับทรัพย์ที่หามาได้ด้วยน�้าพักน�้าแรง (อัตถิสุข) พอใจ

ในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนและแบ่งปัน (โภคสุข) พอใจที่เป็นไทยเพราะไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

(อนณสุข) และพอใจ ภูมิใจในการประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (อนวัชชสุข) 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นแต่เพียงแนวคิดทางปรัชญาเท่านั้น หากแต่ยังมีการ

แปลสูภ่าคปฏบิตัเิป็นโครงการตามแนวพระราชด�ารกิว่า ๔,๐๐๐ โครงการ อกีทัง้รฐับาลไทยก็ได้อญัเชิญ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นปรัชญาน�าในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เป็นต้นมา เพราะเหตุที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้น�าเสนอ เป้าหมายการพัฒนาแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาตดิงักล่าวมา องค์การสหประชาชาตจิงึถวายรางวลัความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพัฒนา

มนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. 

๒๕๔๙)

 นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้กล่าวถวายพระราชสดุดี ในพิธีถวาย 

รางวัลว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เพราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลาง 

แห่งการพัฒนา นั่นคือมนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนา หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คน”

22

 นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้กล่าวถวายพระราชสดุดี 
ในพิธีถวายรางวัลว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เพราะ 

ทรงถอืเอาคนเปน็ศูนย์กลางแหง่การพฒันา นัน่คอืมนษุยเ์ปน็ตวัตัง้ของการพฒันา 

หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คน” 
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บวร

หุ้นส่วนสามประสาน 

 ในประเทศไทย สถาบันกษัตริย์มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันศาสนามาอย่างยาวนาน  

เมือ่พระมหากษตัรย์ิทรงน�าเสนอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีส่อดคล้องกบัหลกัธรรมทางศาสนา 

สถาบันศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ไทย ก็ได้ช่วยกันเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนด�ารงชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิดหุ้นส่วนไตรภาคีหรือสามประสาน (Tripartite  

Partnership) อันเป็น ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับคณะสงฆ์และภาคประชาชนในการพัฒนา

ประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน 

 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการด�าเนินงานใดๆ จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมี โครงการที่มีเป้าหมาย

ร่วมกัน (Projects of shared purpose) ดังกรณีความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนในสังคมไทยเพื่อ 

ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความ ร่วมมือระดับชาติ 

 ในระดบัท้องถ่ิน คณะสงฆ์และรฐับาลไทยได้ส่งเสรมิให้เกดิหุน้ส่วนการพฒันาชมุชนด้วยนโยบาย

ทีเ่รยีกว่า “บวร” หมายถงึความร่วมมอืแบบสามประสานระหว่าง บ้าน+วดั (โบสถ์และมสัยดิ)+ราชการ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ขอยกการพัฒนาชุมชน 

ย่านกะดีจีนเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้

23

หุ้นส่วนสามประสาน

 ในประเทศไทย สถาบันกษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันศาสนา 
มาอย่างยาวนาน เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงนำาเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา สถาบันศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ไทย 
กไ็ดช้ว่ยกันเทศนาส่ังสอนให้ประชาชนดำารงชวิีตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
จึงเกิดหุ้นส่วนไตรภาคีหรือสามประสาน (Tripartite Partnership) อันเป็น 
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับคณะสงฆ์และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน
 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการดำาเนินงานใดๆ จะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือมี
โครงการที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Projects of shared purpose) ดังกรณีความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนในสังคมไทยเพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระดับชาติ
 ในระดับท้องถิ่น คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนการพัฒนา
ชุมชนด้วยนโยบายที่เรียกว่า “บวร” หมายถึงความร่วมมือแบบสามประสานระหว่าง
บ้าน+วัด (โบสถ์และมัสยิด)+ราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอยกการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้

บวร

วัด

ร�ชก�รบ้�น
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การพัฒนาย่านกะดีจีน 

 ย่านกะดีจีนประกอบด้วยชุมชนเก่าแก่ ๖ ชุมชนคือ 

 ๑)  ชุมชนวัดประยุรวงศ์   ๒) ชุมชนวัดบุปผาราม 

 ๓) ชุมชนวัดกัลยาณ์   ๔) ชุมชนโรงคราม 

 ๕)  ชุมชนโบสถ์ซางตาครู้ส   ๖) ชุมชนมัสยิดกุฎีขาว 

 เมื่อดูชื่อชุมชนแล้วก็จะเห็นว่า ย่านกะดีจีนประกอบด้วย ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ 

 ที่ว่ามี ๓ ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ส่วนที่ว่ามี ๔ ความเชื่อ เพราะพุทธ แบ่งออกเป็น ๒ 

คือ เถรวาทกับมหายาน เมื่อรวมกับคริสต์และอิสลามจึงได้ ๔ ความเชื่อ

 นโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อพัฒนาย่านกะดีจีน ยึดหลัก ๒ ประการ คือ 

 ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง 

 ที่ว่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาท�าความ

สนิทสนมคุ้นเคยกัน มีการเชิญผู ้น�าศาสนามาข้ึนเวทีเสวนาแลกเปล่ียน (Dialogue) ในงาน 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร24

การพัฒนาย่านกะดีจีน

 ย่านกะดีจีนประกอบด้วยชุมชนเก่าแก่ ๖ ชุมชนคือ ๑) ชุมชนวัดประยุรวงศ์  
๒) ชมุชนวดับุปผาราม ๓) ชมุชนวดักัลยาณ์ ๔) ชมุชนโรงคราม ๕) ชมุชนโบสถซ์างตาครูส้ 
๖) ชุมชนมัสยิดกุฎีขาว เม่ือดูชื่อชุมชนแล้วก็จะเห็นว่า ย่านกะดีจีนประกอบด้วย  
๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ 
 ที่ว่ามี ๓ ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ส่วนที่ว่ามี ๔ ความเชื่อ เพราะพุทธ
แบ่งออกเป็น ๒ คอืเถรวาทกบัมหายาน เมือ่รวมกบัครสิตแ์ละอสิลามจงึได ้๔ ความเชือ่
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 ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารท�าโครงการ ที่มีเป้าหมาย 

ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์ งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน  

งานแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน�้างานลอยกระทง โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้น�าสินค้า 

เครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจ�าหน่ายในวัด โดยท่ีทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท  

ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

25

 นโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อพัฒนาย่านกะดีจีน 
ยึดหลัก ๒ ประการคือ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ที่ว่า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาทำา 
ความสนทิสนมคุน้เคยกนั มกีารเชญิผูน้ำาศาสนามาขึน้เวทเีสวนาแลกเปลีย่น (Dialogue) 
ในงานวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

25

 นโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อพัฒนาย่านกะดีจีน 
ยึดหลัก ๒ ประการคือ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ที่ว่า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาทำา 
ความสนทิสนมคุน้เคยกนั มกีารเชญิผูน้ำาศาสนามาขึน้เวทเีสวนาแลกเปลีย่น (Dialogue) 
ในงานวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม 

โครงการมอบทนุการศกึษาแก่เดก็และเยาวชน โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการศลิป์ในซอย 

โครงการประกวดอาหาร ๓ ศาสน์ โครงการงดสูบบุหร่ีในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์ศาสนสถาน เช่น 

โครงการบรูณปฏสิงัขรณ์พระบรมธาตมุหาเจดย์ีของวดัประยรุวงศาวาสวรวหิารทีไ่ด้รบัรางวลัยอดเยีย่ม

อันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก

26

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน
สบืสานวฒันธรรม โครงการมอบทุนการศกึษา 
แก่เด็กและเยาวชน โครงการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน โครงการศิลป์ในซอย โครงการ
ประกวดอาหาร ๓ ศาสน ์โครงการงดสบูบุหรี่
ในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

 ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทำาโครงการ 
ที่มีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์  
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน งานแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำา งานลอยกระทง  
โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้นำาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจำาหน่ายในวัด
โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน 
การจดังานจากภาครัฐและภาคเอกชน เชน่ มูลนิธสิริวัิฒนภักด ีและบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จำากัด (มหาชน)

ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์
ศาสนสถาน เชน่ โครงการบรูณปฏสิงัขรณพ์ระบรมธาตมุหาเจดยีข์องวดัประยรุวงศาวาส 
วรวิหารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก

26

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอ่ืนๆ อีก
มากมาย เช่น โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน
สบืสานวฒันธรรม โครงการมอบทนุการศกึษา 
แก่เด็กและเยาวชน โครงการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน โครงการศิลป์ในซอย โครงการ
ประกวดอาหาร ๓ ศาสน ์โครงการงดสบูบหุรี่
ในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

 ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทำาโครงการ 
ที่มีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์  
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน งานแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำา งานลอยกระทง  
โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้นำาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจำาหน่ายในวัด
โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน 
การจดังานจากภาครฐัและภาคเอกชน เชน่ มลูนธิสิิรวิฒันภักดี และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จำากัด (มหาชน)

ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์
ศาสนสถาน เชน่ โครงการบรูณปฏิสงัขรณพ์ระบรมธาตมุหาเจดยีข์องวดัประยรุวงศาวาส 
วรวิหารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก
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โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังต่อไปนี ้

 ๑.  การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในย่านกะดีจีนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี ๑๖ 

(สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง) 

 ๒.  การพฒันาอาชพีและสร้างรายได้ให้กบัชมุชนในย่านกะดจีนีด้วยการ ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

เป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑ (ไม่มีความยากจน) 

 ๓.  การพัฒนาย่านกะดีจีนให้มีความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่อาศัยเป็นไปตาม เป้าหมายที่ ๑๑  

(เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)

 ๔.  การส่งเสริมโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมและการให้ทุน การศึกษาเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา) 

27

โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในย่านกะดีจีนเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง)

๒. การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในย่านกะดีจีนด้วยการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑ (ไม่มีความยากจน)

๓. การพัฒนาย่านกะดีจีนให้มีความสะอาดร่มร่ืนน่าอยู่อาศัยเป็นไปตาม 
 เป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)

27

โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในย่านกะดีจีนเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง)

๒. การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในย่านกะดีจีนด้วยการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑ (ไม่มีความยากจน)

๓. การพัฒนาย่านกะดีจีนให้มีความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่อาศัยเป็นไปตาม 
 เป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒24

 หัวใจของความส�าเร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสามประสาน คือ “บวร” 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความร่วมมอืระหว่างวดัพทุธกบัโบสถ์ครสิต์ และมสัยดิ ถอืว่าเป็นองค์ประกอบทีโ่ดด

เด่นเป็นพเิศษและเป็นกรณีตวัอย่างของความส�าเร็จทีเ่กดิจากการพบปะสนทนาแลกเปลีย่น (Dialogue) 

ของผูน้�าศาสนาในระดบั ท้องถิน่ทีเ่ป็นต้นแบบให้กบัการสนทนาแลกเปลีย่นในระดบัประเทศและระดบั

นานาชาติ ต่อไป

28

๔. การส่งเสริมโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมและการให้ทุน 
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา)

 หัวใจของความสำาเร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสาม
ประสาน คือ “บวร” โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความร่วมมือระหว่างวัดพุทธกับโบสถ์คริสต์ 
และมัสยิด ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษและเป็นกรณีตัวอย่างของ 
ความสำาเร็จทีเ่กดิจากการพบปะสนทนาแลกเปลีย่น (Dialogue) ของผูน้ำาศาสนาในระดบั
ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบให้กับการสนทนาแลกเปลี่ยนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ต่อไป

28

๔. การส่งเสริมโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมและการให้ทุน 
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา)

 หัวใจของความสำาเร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสาม
ประสาน คือ “บวร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือระหว่างวัดพุทธกับโบสถ์คริสต์ 
และมัสยิด ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นเป็นพิเศษและเป็นกรณีตัวอย่างของ 
ความสำาเรจ็ทีเ่กดิจากการพบปะสนทนาแลกเปลีย่น (Dialogue) ของผูน้ำาศาสนาในระดบั
ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบให้กับการสนทนาแลกเปล่ียนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ต่อไป
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒26

สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก 

 การจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของความร่วมมือ 

สามประสานระดับนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็นประจ�าทุกปีโดยเชิญประมุขสงฆ์ 

ผู้น�าทางการเมือง และชาวพุทธทั่วโลกมาประชุมสนทนา แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นท�าให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะ 

เป็นองค์กรทีป่รกึษาพเิศษของคณะมนตรเีศรษฐกจิและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ต้ังแต่ ค.ศ. 

๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นต้นมา โดยก�าหนดให้สภา มีพันธกิจ ๔ ด้าน คือ 

 ๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน   

 ๒. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 ๓. การศึกษา    

 ๔. การสร้างสันติภาพ

30

สภ�ส�กลวันวิส�ขบูช�โลก

 การจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จของ 
ความร่วมมือสามประสานระดับนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็น
ประจำาทกุปีโดยเชญิประมขุสงฆ ์ผูน้ำาทางการเมอืง และชาวพทุธทัว่โลกมาประชมุสนทนา
แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นทำาให้
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของ 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นต้นมา โดยกำาหนดให้สภา 
มีพันธกิจ ๔ ด้านคือ

๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
๓. การศึกษา
๔. การสร้างสันติภาพ30

สภ�ส�กลวันวิส�ขบูช�โลก

 การจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จของ 
ความร่วมมือสามประสานระดับนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็น
ประจำาทกุปีโดยเชญิประมขุสงฆ ์ผูน้ำาทางการเมอืง และชาวพทุธทัว่โลกมาประชมุสนทนา
แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นทำาให้
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของ 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นต้นมา โดยกำาหนดให้สภา 
มีพันธกิจ ๔ ด้านคือ

๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
๓. การศึกษา
๔. การสร้างสันติภาพ
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 เมื่อดูพันธกิจข้อท่ี ๑ แล้วจะเห็นว่า สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีหน้าที่ด�าเนิน การให้บรรล ุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน สภาจึงพร้อมที่จะเป็นหุ ้นส่วนกับองค์กรศาสนาต่างๆ  

เพื่อการนี้โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็กเพียงใด 

 การที่องค์กรศาสนาต่างๆ จับมือกันแบบรวมการเฉพาะกิจด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ก็เหมือนการตั้งวงดนตรีวงใหญ่ 

ที่ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีจ�านวนมาก เป้าหมายคือการได้ร้องเพลงที่ไพเราะ จึงจ�าเป็นที่ทุกฝ่าย

ต้องท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด เพลงจะมีความไพเราะก็ต่อเมื่อนักร้องนักดนตรีท�างาน

ประสานกนั ในท�านองเดยีวกนั การบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืจะเป็นไปได้กต่็อเมือ่ทกุฝ่ายท�างาน

ประสานกนั เป็นอย่างด ีขอฝากไว้ว่า “ไม่มใีครยิง่ใหญ่พอทีจ่ะท�างานนีใ้ห้ส�าเรจ็ได้ตามล�าพงัและ ไม่มี

ใครเล็กเกินไปจนช่วยท�าอะไรไม่ได”้

 ในโอกาสนี้ ขอประกาศเจตนาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่อาตมาเองเป็นประธานว่า 

สภานี้พร้อมจะเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาเพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่องค์การสหประชาชาติก�าหนดไว้ 

31

 เม่ือดูพันธกิจข้อท่ี ๑ แล้วจะเห็นว่า สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีหน้าที่ดำาเนิน
การให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน สภาจึงพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับ
องค์กรศาสนาต่างๆ เพื่อการนี้โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็กเพียงใด
 การที่องค์กรศาสนาต่างๆ จับมือกันแบบรวมการเฉพาะกิจด้วยวัตถุประสงค์
เดยีวกันคือบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) กเ็หมอืน
การตั้งวงดนตรีวงใหญ่ที่ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีจำานวนมาก เป้าหมายคือการ 
ได้ร้องเพลงที่ไพเราะ จึงจำาเป็นท่ีทุกฝ่ายต้องทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด 
เพลงจะมีความไพเราะก็ต่อเมื่อนักร้องนักดนตรีทำางานประสานกัน ในทำานองเดียวกัน 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำางานประสานกัน
เป็นอยา่งดี ขอฝากไว้ว่า “ไม่มีใครย่ิงใหญพ่อทีจ่ะทำางานนีใ้หส้ำาเรจ็ไดต้ามลำาพงัและ 

ไม่มีใครเล็กเกินไปจนช่วยทำาอะไรไม่ได”้
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 ในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย อาตมา ขอส่งความปรารถนาดี

มายังท่านทั้งหลาย ขอให้การประชุมนานาชาติครั้งนี้ จงด�าเนินไปด้วยดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที ่

ตั้งไว้ทุกประการ

32

 ในโอกาสนี้ ขอประกาศเจตนาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่อาตมาเองเป็น
ประธานวา่สภานีพ้รอ้มจะเป็นหุน้สว่นรว่มมอืกบัทกุองคก์รศาสนาเพือ่ดำาเนนิการใหบ้รรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่องค์การสหประชาชาติกำาหนดไว้
 ในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย อาตมา 
ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลาย ขอให้การประชุมนานาชาติครั้งนี้ 
จงดำาเนินไปด้วยดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ
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การศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล
      พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน�้า ภาษีเจริญ 

คันถธุระและวิปัสสนาธุระ

 “การศึกษาสงฆ์” ในสมัยพระพุทธเจ้าเรียกว่า“ธุระ”มี ๒ อย่าง
1
 คือ คันถธุระ เรียนคัมภีร์  

และวิปัสสนาธุระ เรียนหลักการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติกรรมฐาน แต่หลังจากมีการเขียนคัมภีร์ 

พระพุทธศาสนาแล้ว ค�าว่า “การศึกษาสงฆ์” มีนัยหมายถึงการศึกษาพระปริยัติธรรม(ปริยัติสัทธรรม)

หรอืปรยิตัศิกึษาเป็นหลกัซึง่กค็อืคนัถธรุะนัน่เอง ในขณะท่ี “วปัิสสนาธรุะ” หมายถึง พระปฏปัิตติสัทธรรม 

(ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นการศึกษาอบรมกล่อมเกลาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้มีความเรียบร้อย

ดีงาม

 พระพุทธเจ้าทรงก�าหนดธุระ(การศึกษา)ส�าหรับพระสงฆ์ไว้ ๒ อย่าง เพื่อให้เหมาะกับวัยวุฒิและ

คุณวุฒิของพระสงฆ์ซึ่งมีความหลากหลายด้านวัยและพื้นฐานความรู้เดิม ท่านที่บวชในขณะเป็นหนุ่ม  

มีพื้นฐานความรู้ดีก็ควรท�าทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ดังท่ีสมัยหนึ่ง กุฎุมพีชาวเมืองสาวัตถีช่ือว่า 

มหาปาล
2
 บวชเมือ่ตอนแก่ พอบวชได้ ๕ พรรษากเ็ข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลูถามว่า “ในพระพทุธ-

ศาสนามีธุระอยู่กี่อย่าง” พระพุทธองค์ตรัสว่า “มีธุระอยู่ ๒ อย่าง คือ คันถธุระกับวิปัสสนาธุระ  

การเรียนนิกาย(คัมภีร์)หนึ่งก็ดี สองนิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็คือ ตามสมควรแก่ปัญญา

ของตนแล้วจ�าไว้ได้ กล่าวบอกพทุธวจนะนัน้ ชือ่ว่า คนัถธรุะ ส่วนการทีภ่กิษบุ�าเพญ็ธรรมจนคล่องแคล่ว 

ยินดีอย่างยิ่งในที่เงียบสงบ เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพ ยังวิปัสสนาให้เจริญต่อเนื่องกัน

ไปจนกระทัง่บรรลอุรหตัผล ชือ่ว่า วปัิสสนาธรุะ” เมือ่พระพทุธเจ้าตรัสจบ พระมหาปาลกก็ราบทลูทนัที

ว่า “พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์บวชตอนแก่ ไม่สามารถบ�าเพ็ญคันถธุระให้บริบูรณ์ได้ แต่จักบ�าเพ็ญ

วิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ได้ ขอพระองค์ตรัสบอกกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิด”

 คันถธุระคือวิชาการ วิปัสสนาธุระคือวิชาชีวิต เหตุที่คนบวชตอนแก่ไม่นิยมบ�าเพ็ญคันถธุระ 

ก็เพราะ (๑) บางคนเรียนมามากแล้ว มีประสบการณ์มากแล้วจากท�างานตอนอยู่ครองเรือน บางคน 

 
1
 ขุ.ธ.อ.(บาลี) (มจร) ๑/๑/๖. 

 
2
 ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ.(บาลี) (มจร) ๑/๑/๑-๑๙. 
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อาจจบศลิปศาสตร์ ๑๘ ประการ มาแล้ว วชิาการทางโลกบางเรือ่งกเ็หมอืนวชิาการทางพระพทุธศาสนา 

คงไม่จ�าเป็นต้องเรียนอีก เพราะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์มากนัก (๒) คันถธุระหรือวิชาการทาง 

พระพุทธศาสนาลึกซึ้ง ละเอียดซับซ้อน โดยเฉพาะปรมัตถธรรมคือเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน ยากที่

จะเรียนจบ คนมีอายุมากเรียนวิชาการนี้อาจท�าให้ตัวเองล�าบากโดยไม่จ�าเป็น

	 ๑)	คันถธุระ

 คันถธุระ แปลว่าธุระฝ่ายคัมภีร์ ธุระคือการเรียนคัมภีร์ หมายถึงการศึกษาพระปริยัติธรรม  

ในสมัยพุทธกาลก็คือนวังคสัตถุศาสน์ ค�าสั่งสอนของพระศาสดามีองค์ ๙ อย่าง
3
 ประกอบด้วย 

  ๑) สุตตะ พระสูตรทั้งหลาย รวมทั้งพระวินัยปิฎกและนิเทศ 

  ๒) เคยยะ ข้อความที่มีร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน ได้แก่พระสูตรที่มีคาถาทั้งหมด 

  ๓) เวยยากรณะ ไวยากรณ์ คือความร้อยแก้วล้วน ได้แก่พระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด และ 

พระสูตรที่ไม่มีคาถา เป็นต้น 

  ๔) คาถา ข้อความร้อยกรองล้วน เช่น ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถาเป็นต้น 

  ๕) อุทาน ได้แก่พระคาถาพุทธอุทาน ๘๒ สูตร 

  ๖)  อิติวุตตกะ พระสูตรที่เรียกว่าอิติวุตตกะ ๑๑๐ สูตร 

  ๗) ชาตกะ ได้แก่ ชาดก ๕๕๐ เรื่อง 

  ๘) อัพภูตธรรม เรื่องอัศจรรย์ คือพระสูตรที่กล่าวถึงข้ออัศจรรย์ต่างๆ 

  ๙) เวทัลละ พระสูตรแบบถาม-ตอบที่ให้เกิดความรู้และความพอใจแล้วซักถามยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

เช่น จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร เป็นต้น

 ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระสาวกผู้เช่ียวชาญในคันถธุระมีหลายรูป เช่น  

สายพระวินัย ประกอบด้วย พระอุบาลีเชี่ยวชาญพระวินัยอย่างยิ่งในยุคต้น ต่อมาก็มีพระทาสกะ  

พระโสณกะ พระสิคควะ และพระโมคคัลลีบุตรสืบทอดพระวินัยในอินเดียในยุคต่อมาเรื่อยมาจนถึง 

ยุคพระจูฬภยะ พระติสสะ พระจูฬเทวะ และพระสิวะสืบทอดในเกาะลังกา สายพระสูตรและ 

พระอภิธรรม ประกอบด้วย พระอานนท์ผู้เชี่ยวชาญพระสูตรและพระอภิธรรมอย่างยิ่งในยุคต้น ต่อมา

ก็มีพระเถระอีกหลายรูปสืบทอดจากยุคสู่ยุค ในสมัยพระพุทธเจ้า พระทัพพมัลลบุตร ได้รับแต่งตั้ง 

ให้เป็นผู้จัดที่น่ังท่ีนอนและจัดภัตตาหารถวายภิกษุ วิธีการจัดสถานที่รองรับพระสงฆ์ก็คือ จัดแจง

เสนาสนะส�าหรับหมู่ภิกษุท่ีมีคุณสมบัติเสมอกันไว้ที่เดียวกัน คือ จัดแจงเสนาสนะส�าหรับภิกษุผู้ทรง 

พระสูตรรวมกันไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า “ภิกษุเหล่านั้นจักซักซ้อมพระสูตรกัน” จัดแจงเสนาสนะ

 
3
 ดูรายละเอียดใน ที.สี.อ.(บาลี) ๑/-/๒๔.
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ส�าหรับภิกษุผู้ทรงพระวินัยรวมกันไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า “ภิกษุเหล่านั้นจักวินิจฉัยพระวินัยกัน” 

จัดแจงเสนาสนะส�าหรับภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรวมกันไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า “ภิกษุเหล่านั้น 

จักสนทนาพระอภิธรรมกัน” เหล่านี้คือหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองของคันถธุระในสมัยพุทธกาล

	 ๒.		วิปัสสนาธุระ

 วิปัสสนาธุระก็คือกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ค�าว่า “กรรมฐาน” แปลว่า ที่ต้ังแห่งการงาน  

มนียัตรงกับค�าว่า “ภาวนา” เป็นค�าทีห่มายถงึการปฏบิติัธรรมหรือการฝึกอบรมจิตใจและอบรมปัญญา

ตามหลักพระพุทธศาสนา กรรมฐานหรือภาวนาในพระพุทธศาสนามี ๒ ประการ คือ 

  ๑) สมถกรรมฐาน หรือสมถภาวนา การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ หรือการฝึกสมาธิ 

  ๒) วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนา การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตาม 

เป็นจริง หรือการเจริญปัญญา

  ๒.๑	สมถกรรมฐาน เป็นวิธีการสร้างสมาธิอย่างที่โบราณาจารย์ได้ปฏิบัติสืบๆ กันมา ตามที่

ท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการ มุ่งฝึก

จ�าเพาะสมาธิแท้ๆ ก�าหนดวางกันไว้เป็นรูปแบบ มีขั้นตอนที่ด�าเนินไปตามล�าดับ คือ 

  ๑) เตรียมการ โดยการตัดปลิโพธ คือข้อติดข้อง ข้อกังวล หรือเหตุกังวล เช่น ลาภ หมู่คณะ 

ญาติ
4
 

  ๒) เลือกเข้าหากัลยาณมิตรคือครูอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะที่จะให้กรรมฐานโดยต้องเป็น

บุคคลที่มีธรรม(กัลยาณมิตตธรรม) 

  ๓)  การเลือกกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริตรับเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๔๐ อย่าง  

ทีเ่หมาะกบัจรยิาของตนโยคีผูป้ฏิบัตกิรรมฐานต้องพินจิพเิคราะห์ดวู่าตวัเองมจีรติแบบไหน และอาจารย์

ผู ้ควบคุมการปฏิบัติก็ต้องช่วยพินิจตรวจสอบดูว่าศิษย์ผู ้นั้นๆ มีจริตแบบไหน เพื่อให้สามารถ 

เลือกประเภทกรรมฐานให้เหมาะกับจริตนั้นๆ เช่น ราคจริต ผู้มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ คือ 

รักสวยรักงาม ควรใช้อสุภกรรมฐานและกายคตาสติ โมหจริต ผู้มีลักษณะนิสัยหนักไปทางโมหะ เขลา

เหงาซึม เงื่องงง งมงาย ควรใช้อานาปานสติกรรมฐานควบคู่กับไปกับการสนทนากับอาจารย์ 

  ๔) เข้าอยู่ในวัด ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ปฏิบัติซึ่งเหมาะแก่การเจริญสมาธิ พร้อมกันนั้นก็ตัด

ปลิโพธคือข้อกังวลเล็กๆ น้อยๆ เสียให้หมด 

  ๕) ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ อุปกรณ์ในการสร้างสมาธิ คือ กรรมฐาน ซึ่งแปลว่า ที่ตั้งแห่ง

การท�างานของจิต หรือท่ีให้จิตท�างาน หมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา เป็นอุปกรณ์

 
4
 วิสุทฺธิ.(บาลี) ๑/๔๑/๙๖.
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ในการฝึกอบรมจิต เป็นสิ่งที่เอามาให้จิตก�าหนด เพ่ือให้จิตมีที่เกาะจะได้สงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไปอย่าง 

ไร้จุดหมาย กรรมฐานน้ันกล่าวโดยสรุปในท่ีน้ีก็คือสิ่งที่เอามาให้จิตก�าหนดเพื่อชักน�าให้เกิดสมาธิ มีวิธี

ปฏิบัติทั้งหมด ๔๐ อย่าง ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกศึกษาและปฏิบัติตามความถนัดของตัวเองอย่างใด 

อย่างหนึ่ง เช่น วิธีแผ่เมตตา 

  ตัวอย่างวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐานโดยใช้พรหมวิหารกรรมฐานข้อ “เมตตา” มีล�าดับขั้น คือ 

 ๑)	พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ(โทสะ) ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สรุปความว่า “บุคคล 

ผู้มักโกรธนั้น มีผิวพรรณทราม นอนเป็นทุกข์ ได้ความเจริญแล้วก็ยังถึงความเสื่อม ท�าการเข่นฆ่า 

ทางกาย วาจา ย่อมประสบความเสื่อมทรัพย์ ถึงความเส่ือมยศ ญาติมิตรและสหายหลีกหนี ผู้ถูก 

ความโกรธครอบง�าย่อมไม่รูเ้หต ุไม่รูผ้ล ท�ากรรม(ไม่ด)ีทีท่�าได้ยากเหมอืนท�าได้ง่าย ต่อเมือ่หายโกรธแล้ว

ย่อมเดอืดร้อนเหมอืนถกูไฟไหม้” เป็นต้น และพจิารณาให้เหน็ประโยชน์(อานสิงส์)ของความอดทน(ขันต)ิ 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สรุปความว่า “ความอดทนมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ คือ ๑) เป็นที่รักเป็นที่พอใจ

ของคนหมู่มาก ๒) เป็นผู้ไม่มากด้วยเวร ๓) เป็นผูไ้ม่มากด้วยโทษ ๔) เป็นผูไ้ม่หลงลมืสตติาย ๕) หลงัจาก 

ตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค”์ 

 ๒)	พจิารณาดบูคุคลทีอ่าจเป็นอุปสรรค ผู้ประสงค์จะสร้างสมาธโิดยเมตตาภาวนา ควรพิจารณา

ดูโทษ (ข้อเสีย) อันอาจเกิดขึ้นจากท�าเมตตาภาวนาไปในบุคคล ๖ ประเภท คือ คนที่เกลียดกัน  

ย่อมล�าบากใจท�าให้เสียเวลาในการปรับความคิดให้หลีกเว้นจากความเกลียดแล้วหันมาสู่ความรัก 

เป็นการเพิม่ภาระให้ตวัเองคนทีเ่ป็นสหายรักกนัมาก อาจมคีวามก้าวหน้าในการปฏบิตักิรรมฐานได้ยาก 

เพราะไม่มีแรงจูงใจทั้งด้านลบและด้านบวก ย่อมล�าบากเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในฐานะกลางๆ ไม่เกลียด

ไม่รักกัน ก็อาจล�าบากเช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่าการตั้งคนประเภทน้ีไว้ในฐานะเป็นครูและเป็นคน 

รักกันย่อมส�าเร็จได้ยากคนที่เป็นศัตรูกัน อาจท�าให้เกิดอุปสรรคได้ เพราะเหตุว่าเมื่อระลึกถึงคนที่เป็น

ศัตรูกัน ความโกรธย่อมเกิดขึ้นคนที่มีเพศตรงข้าม อาจท�าให้เกิดอุปสรรคได้เช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่า

เมือ่ระลกึถงึเจาะจงคนทีม่เีพศตรงข้าม ความก�าหนดัย่อมเกดิข้ึนคนท่ีตายแล้ว ย่อมเป็นการเสียเวลาโดย

ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้น เพราะเหตุว่าถึงจะท�าเมตตาภาวนา ก็ไม่มีอานิสงส์ให้เข้าถึงแม้แต่อุปจารสมาธิได้ 

 ๓)	ท�าเมตตาภาวนาตามล�าดบัเมือ่รูช้ดัว่าควรงดท�าเมตตาภาวนาในบุคคลประเภทไหนและท�า

เมตตาภาวนาในบุคคลประเภทไหน ก็ลงมือปฏิบัติโดยเริ่มท�าเมตตาภาวนาไปในบุคคลประเภทต่างๆ 

ตามล�าดับ คือ ในตนเอง ในเบื้องต้น โยคีผู้ปฏิบัติพึงท�าเมตตาภาวนาด้วยการก�าหนดใจหรือกล่าวเพียง

เบาๆ ว่า “ขอเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีทุกข ์มีความสุขบริหารตนไปเถดิ” ดังนี้ ก็ได้ 

เหตุที่ต้องเจริญเมตตาภาวนาไปในตนก่อนนั้น ก็เพราะต้องการให้เป็นพยานว่า “ตนเองรักสุข 

02. ������������ (������) 29-40.indd   32 17/5/2562   10:07:19



การศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล 33

เกลียดทุกข์ ฉันใด คนหรือสัตว์อื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ฉันนั้น” ในคนที่เป็นสหายรักหรือคนที่เคารพกัน 

ในล�าดับต่อมา โยคีผู้ปฏิบัติพึงระลึกถึงคุณความดีของคนอื่นที่ท�าให้เป็นที่รักและเคารพกันแล้วท�า 

เมตตาภาวนาโดยนัยว่า “ขอท่านผูน้ั้นจงถึงความสขุ ไม่มทีกุข์เถดิ” เป็นต้น ในบคุคลทีอ่ยูใ่นฐานะกลางๆ 

และในบุคคลที่เป็นศัตรูกัน(ถ้ามี)

	 	 ๒.๒	วิปัสสนากรรมฐาน	การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง หรือการเจริญ

ปัญญาวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมี ๒ แบบคือ

	 	 แบบที่	 ๑	 สมถยานิก	 เมื่อเตรียมการด้านพื้นฐานและรากเหง้าของปัญญา(วิปัสสนา) 

ดงักล่าวเรยีบร้อยแล้ว เพือ่จะท�าล�าต้นของปัญญา(วปัิสสนา) คอืทฏิฐวิสิทุธเิป็นต้นให้สมบรูณ์ โยคผีูเ้ป็น  

“สมถยานิก” เมื่อจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาปัญญา พึงออกจากรูปฌานและอรูปฌาน  

ฌานใดฌานหนึ่งก่อน เว้นไว้แต่เนวสัญญานาสัญญายตนะเพื่อใช้เป็นฐาน พึงก�าหนดองค์ฌานมีวิตก

เป็นต้น และธรรมท่ีประกอบด้วยองค์ฌานมีเวทนาเป็นต้นโดยลักษณะและหน้าเป็นต้น คร้ันแล้ว 

พงึก�าหนดลงว่า “ทัง้หมดนัน่เป็นนาม” เพราะอรรถว่าเป็นสิง่ทีน้่อมไปได้ เพราะมุง่หน้าโน้มไปสูอ่ารมณ์ 

ส�ารวจนามนั้นหาดูไปว่า “นามนี้อาศัยอะไร ?” ก็จะพบว่า “หทัยรูปเป็นที่อาศัยของนาม” ต่อจากนั้น

พึงก�าหนดจับรูปคือภูตรูป(ดิน น�้า ไฟ ลม)ซึ่งเป็นท่ีอาศัยของหทัยรูป และอุปาทายรูปท่ีเหลือก็อาศัย

ภูตรูป โยคีพึงก�าหนดลงว่า “ทั้งหมดน่ันเป็นรูป” เพราะเป็นส่ิงเส่ือมสลายได้ ต่อจากนั้นพึงก�าหนด 

นามรปูด้วยกนัโดยสรปุว่า “นามมกีารน้อมไปเป็นลกัษณะ รปูมกีารเสือ่มสลายเป็นลกัษณะ” เมือ่มคีวาม

คล่องแคล่วชัดเจนในการก�าหนด ชื่อว่าได้ท�าทิฏฐิวิสุทธิให้ถึงพร้อมสมบูรณ์ เมื่อทิฏฐิวิสุทธิสมบูรณ์แล้ว 

ย่อมเป็นพื้นฐานแก่การท�ากังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 

และญาณทัสสนวิสุทธิให้สมบูรณ์ตามล�าดับเป็นแนวทางไปสู่การตัดกิเลสตัณหาได้เช่นเดียวกัน ดังท่ี 

พระอานนท์ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสนามีสมถะน�าหน้า เมื่อเธอ 

เจริญวิปัสสนาอันมีสมถะน�าหน้าอยู่ มรรคเกิดขึ้น เธอเสพคุ้น เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเธอ 

เสพคุ้น เจริญ ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้น สังโยชน์ทั้งหมดย่อมถูกละได้ อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นไป” 

พระพทุธเจ้าตรสัถึงวธีิการพัฒนาปัญญาแบบสมถยานกิไว้ตอนหนึง่ว่า “เราน้ันแล สงดัจากกามทัง้หลาย 

สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ... จตุตถฌาน ... อากาสานัญจายตนะ ... เนวสัญญา- 

นาสญัญายตนะ ... บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่เพราะเหน็ด้วยปัญญาอาสวะทัง้หลายกไ็ด้ถงึความส้ินไป”

	 	 แบบที่	๒	วิปัสสนายานิก	โยคีผู้เป็น “วิปัสสนายานิก” เมื่อจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อ

พัฒนาปัญญา ก�าหนดพิจารณารูปคือมหาภูตรุป ได้แก่ ธาตุ ๔ (ดิน น�้า ไฟ ลม) โดยในเบื้องต้น ก�าหนด

พิจารณาธาตุดินและธาตุน�้าแยกย่อยเป็นอาการ ๓๒ เริ่มจากผมเป็นต้นไป เมื่ออาการ ๓๒ ปรากฏชัด 
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ส่วนที่เป็นธาตุไปและธาตุลมซึ่งแยกย่อยเป็นอาการอีก ๑๐ อย่าง ก็ปรากฏชัดตามมาโยคีผู้ปฏิบัติ 

ครัน้รวมรปูทัง้หมดนัน้เข้าด้วยโดยลกัษณะคอืความเสือ่มสลาย กจ็ะเหน็ว่า “นัน่เป็นรปู” เมือ่โยคกี�าหนด

เหน็รปูอย่างนัน้แล้ว อรปูธรรมท้ังหลาย(นาม)กป็รากฏ โยครีวมอรปูธรรมทัง้หมดเข้าด้วยกนัโดยลกัษณะ

คือความน้อมไปได้ ก็จะเห็นว่า “นั่นเป็นนาม” วิปัสสนายานิกถือเป็นวิธีการพัฒนาปัญญาอีกแบบหนึ่ง

ทีน่�าไปสูค่วามรูแ้จ้งเหน็จรงิทัง้ระดบัโลกยิะและโลกตุตระพระพุทธเจ้าตรัสถงึวธิกีารพัฒนาปัญญาแบบ

วิปัสสนายานิกตอนหนึ่งว่า “เมื่อใด เรารู ้ชัดความเกิด(สมุทัย) ความดับ(อัสดง) คุณ(อัสสาทะ)  

โทษ(อาทีนพ) และเครื่องสลัดออก(นิสสรณะ)อินทรีย์ ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)ตามความเป็นจริง  

เมื่อนั้นเราจึงยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 

พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ อนึ่ง ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแก่เราว่า 

วิมุตติ(ความหลุดพ้น)ของเราไม่ก�าเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก” 

พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์กัลยาณมิตรเพื่อความงอกงามแห่งวิชา

 กระบวนการศึกษาในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล (สมัยที่พระพุทธเจ้ายังพระชนม์อยู ่)  

ให้ความส�าคัญแก่สายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ คือ พระอุปัชฌาย์(ผู้บวชให้)กับพระสัทธิวิหาริก

(ผู้รับการบวช-ศิษย์) และพระอาจารย์(ผู้เป็นเจ้าส�านักแต่ไม่ได้บวชให้)กับพระอันเตวาสิก (ผู้มาอยู่กับ 

เจ้าส�านักโดยที่ท่านไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์-ศิษย์) โดยเฉพาะใน ๕ พรรษาแรกต้องให้มีความสัมพันธ์

แน่นแฟ้นมากทีส่ดุองค์ประกอบท่ีท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างพระอปัุชฌาย์กบัพระสทัธวิหิารกิแน่นแฟ้น

เรียกว่า อุปัชฌายวัตรกับสัทธิวิหาริกวัตร องค์ประกอบที่ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระอาจารย์กับ

พระอนัเตวาสิกแน่นแฟ้นเรียกว่า อาจรยิวัตรกับอันเตวาสกิ วตัรเป็นการเอาใจใส่ต่อกนัและกนัด้วยความ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลทุกเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต ซึ่งจะน�าไปสู่การปลูกศรัทธาในกันและกันเป็นเบื้องต้น

ก่อนที่จะน�าไปสู่การท�ากิจกรรมร่วมกันในเรื่องอื่นๆ ต่อไปสาระส�าคัญบางตอนของวัตรต่างๆ เช่น

 อุปัชฌายวัตร
5
 (วิธีที่สัทธิวิหาริกประพฤติโดยชอบในอุปัชฌาย์) ... เมื่ออุปัชฌาย์ก�าลังกล่าว  

ไม่พึงกล่าวสอดข้ึนในระหว่าง อุปัชฌาย์กล่าวถ้อยค�าใกล้ต่ออาบัติ(สุ่มเสี่ยงจะเป็นอาบัติ) พึงห้ามเสีย 

ถ้าอปัุชฌาย์ต้องการจะให้เรียน พงึเรยีน ถ้าอปัุชฌาย์ต้องการจะให้สอบถามอรรถ พงึสอบถาม อปัุชฌาย์

อยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารน้ันสกปรก ถ้าสามารถ พึงช�าระให้สะอาด ถ้าอุปัชฌาย์เกิดความเห็นผิด  

สัทธิวิหาริกพึงให้สละเสีย หรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสีย หรือพึงแสดงธรรมแก่อุปัชฌาย์...

 5
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๖/๘๓.
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 สัทธิวิหาริกวัตร
6
 (วิธีท่ีอุปัชฌาย์ประพฤติโดยชอบในสัทธิวิหาริก) ... อุปัชฌาย์พึงสงเคราะห์ 

อนุเคราะห์สัทธิวิหาริกด้วยอุทเทส (การเรียนการสอน) ปริปุจฉา (สืบค้นหาความรู้) โอวาท (แนะน�า 

ตักเตือน) และอนุศาสน์ (สั่งสอน) ถ้าสัทธิวิหาริกเกิดความเห็นผิด อุปัชฌาย์พึงให้สละเสีย หรือพึงบอก

ภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสีย หรือพึงแสดงธรรมแก่สัทธิวิหาริก

 สาระของอาจริยวัตรและอันเตวาสิกวัตร
7
 ก็มีเหมือนกับอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร  

โดยสรุป วัตรทั้งหมดนี้มีสาระเพื่อให้ความเอื้อเฟื้อต่อกัน สร้างความอบอุ่น ความเป็นกัลยาณมิตร  

สร้างสายสัมพันธ์ต่อกันท้ังด้ายภาพและจิตภาพ ซ่ึงเมื่อผู้เป็นศิษย์มีอายุพรรษาเกิน ๕ ไปแล้ว แม้จะ 

แยกย้ายกันไปอยู่ต่างถ่ินท่ี แต่ก็ยังคงความเป็นศิษย์-อาจารย์กันอยู่อย่างเหนียวแน่น ความงอกงาม 

ของวิชาที่ได้เรียนมาจากพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์อย่างใกล้ชิดจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จบ ยิ่งใช้วิชา 

ก็ยิ่งเพิ่มปริมาณแตกฉานขยายต่อเนื่องเรื่อยไป เพราะได้อาศัยหน่อแห่งความงอกงามคือศรัทธา  

ดังพุทธภาษิตว่า “สทฺธา พีช� ตโป วุฏฺ-ิ ศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน 
8
”

  อานิสงส์ยิ่งใหญ่ท่ีได้จากวัฒนธรรมการศึกษาแบบนี้ก็คือ ทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์ได้เรียนรู้จากกัน 

และกัน เป ็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่กันและกัน เกิดศรัทธาในกันและกัน เอื้อเฟื ้อเก้ือกูลกัน  

สร้างกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกัน

หลักคิดหลักครูจากบทเรียนการศึกษาสงฆ์สมัยพุทธกาล

  ประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับการศึกษาสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พอสรุปเป็นหลักคิดหลักครูอันจะเป็น

แนวปฏิบัติส�าหรับครูและนักเรียนในสังคมยุคใหม่ได้ดังนี้

 ขั้นที่	๑	สร้างศรัทธา ครูอาจารย์ผู้ท�าหน้าที่สอนต้องมีหลักคิดคือ ศรัทธาเป็นฐานของการเรียน

การสอนสรรพวชิา ดงัพทุธภาษติว่า “สทฺธาย ตรติ โอฆ�”
9
 แปลว่า ข้ามพ้นหบุเหวหล่มเลนได้ด้วยศรัทธา 

เบื้องต้นแห่งความส�าเร็จในการสอนคือศรัทธา ผู้สอนต้องมีศรัทธา ผู้เรียนก็ต้องมีศรัทธา โดยเฉพาะ 

ผู้เรียนนั้นเกิดศรัทธาขึ้นได้มาเพราะผู้สอนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์

 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้สอนมี ๒ ส่วนคือส่วนที่ ๑ จรณะ คือ คุณสมบัติด้านความประพฤติ 

พระพทุธศาสนาแสดงคณุสมบตัขิองผูเ้ป็นครอูาจารย์ไว้ เรียกว่า กลัยาณมติตธรรม ม ี๗ประการ
10

 ดงันี้ 

 6
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) ๔/๖๗/๘๘.

 7
 ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) ๔๗๘-๗๙/๑๐๗-๑๑๖.

 8
 ดูเทียบ ใน ส�.ส.(บาลี) ๑๕/๑๙๗/๒๐๗, ส�.ส.(ไทย) ๑๕/๑๙๗/๒๘๔.

 9
 ดูเทียบ ใน ส�.ส.(บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๘, ส�.ส.(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓.

 10
 องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.
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  ๑) น่ารัก     ๒) น่าเคารพ

   ๓)  น่ายกย่อง     ๔) รู้จักพูดรู้จักชี้แจง 

  ๕)  รับฟังค�าแนะน�าวิพากษ์วิจารณ์ได้  ๖) พูดเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ 

  ๗) ไม่แนะน�าในเรื่องเหลวไหล 

 ส่วนที่ ๒ วิชา คือ คุณสมบัติด้านวิชาการ คนที่เป็นครูอาจารย์ต้องมีความโดดเด่นทางวิชาการ

จนเป็นที่สังเกตได้ นั่นคือเป็นคนที่มีคุณสมบัติเรียกว่า “พาหุสัจจะ” แปลว่า ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมา

มาก เรียนรู้มามาก หรือคงแก่เรียน มีองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวชี้วัด ๕
11

 คือ 

  ๑) พหุสสุตา เรียนมาก    ๒) ธตา จ�าได้ 

  ๓) วจสา ปริจิตา ใช้คล่อง   ๔) มนสานุเปกขิตา ขึ้นใจ 

  ๕) ทิฏฺยิา สุปฏิวิทธา เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักวิชานั้นๆ 

 ทั้งที่เป็นต้นฉบับ(Original) และค�าอธิบายรวมทั้งความเห็นของคนยุคต่อมา

 ความรู้ที่จ�าเป็นต้องถ่ายทอดเพื่อให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม มี ๒ ส่วน คือ ความรู้ด้านวิชาการ

เฉพาะสาขากับความรู้เรื่ององค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิต นอกจากจะรู้ว่าปรัชญาคืออะไร ศาสนา 

คืออะไร ตรรกศาสตร์คืออะไร วัฒนธรรมคืออะไรเป็นต้นแล้ว ผู้สอนยังต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 

ด้วยว่า ชีวิตคืออะไร ประกอบด้วยอะไร ชีวิตเกิดข้ึน ต้ังอยู่ และดับไปอย่างไร ? ชีวิตเป็นอย่างไร ?  

อะไรคือเป้าหมายท่ีแท้จริงของชีวิต ? เพื่อน�ามาประกอบการจัดกระบวนวิชาและวิธีการถ่ายทอด 

ความรู้ให้มีผลต่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์ 

 คุณสมบัติทั้ง ๒ ส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในศิษย์ ถ้าผู้สอนไม่มีคุณสมบัติ 

ดังกล่าว ศิษย์ไม่มีศรัทธา การเรียนการสอนก็สักแต่ว่าสอน วิชาการไม่เจริญงอกงาม จิตใจก็ไม่มีเจริญ

งอกงาม แม้จะจบเป็นบัณฑิต ความเป็นบัณฑิตก็ไม่เจริญงอกงาม ใช้วิชาความรู้ไปประกอบหน้าที ่

การงานก็ไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร

 ขั้นท่ี	 ๒	 การปลูกฝังผู้เรียน	 กรอบในการปลูกฝังผู้เรียนคือไตรสิกขา ประกอบด้วยศีล สมาธ ิ

ปัญญา ซึ่งเป็นหลักกรรมฐานในพระพุทธศาสนานั่นเอง การปลูกฝังผู้เรียนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา  

เป็นองค์ประกอบส�าคญัเบ้ืองต้นในการเรยีนการสอนยคุใหม่ คนไม่ดคืีอคนทีม่ศีลี สมาธ ิปัญญา คนไม่ดี

ท�าอะไรก็มีปัญหาไปหมด เรียนหนังสือไป วิชาที่ได้มาก็กลายเป็นวิชามาร คนไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ 

ไม่จ�า เรียนไปหงุดหงิดไป คนไม่มีปัญญาเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง นี่คือสิ่งที่นักบริหารการศึกษาต้องรู้และ

ใส่ใจให้มาก

 11
 ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕.
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 หลักคิดในการจัดการเรียนการสอนก็คือ ดีต้องมาก่อนเก่ง นั่นคือต้องสร้างคนดีก่อนสร้างคนเก่ง 

ความดีเป็นเครื่องมือสร้างความเก่ง คนดีเมื่อได้รับการศึกษาไปจะกลายเป็นคนเก่งได้ไม่ยาก ศีล สมาธิ 

ปัญญามลีกัษณะเป็นทัง้วธิกีารและเป้าหมายไปในขณะเดยีวกนั นัน่คอืในบางกรณ ีถ้าประสงค์จะให้คน

มีศีล สมาธิ ปัญญา ก็ใช้วิธีการประกอบพิธีท�าบุญ ให้ทาน สมาทานศีลถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า นานไป

ก็จะมีอัธยาศัยเป็นคนมีศีล หมั่นฝึกปฏิบัติกรรมฐานกล่อมเกลาจิตใจอยู่เป็นประจ�าโดยวิธีการต่างๆ  

นานไปกลายเป็นคนมีสมาธิดี ฝึกคิดฝึกใคร่ครวญอยู่เสมอ นานไปกลายเป็นคนสติปัญญาดี อย่างนี ้

เรียกว่าเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมาย

 ในบางกรณี ศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ในลักษณะเป็นเป้าหมาย เช่น ประสงค์จะให้คนมีศีล สมาธิ 

ปัญญาต้องท�ากจิกรรมหรอืพธิกีรรม บางโรงเรยีนใช้วธิกีารให้เด็กไหว้พระสวดมนต์นัง่กรรมฐานฝึกสมาธิ

ก่อนเรยีน สงัคมบางท้องท่ีมกีารประกอบพธิกีรรมทางศาสนาอยูเ่ป็นประจ�า แล้วให้ถือเป็นโอกาสทีผู่ค้น

ในสังคมนั้นจะได้มารวมกันท�าสาธารณประโยชน์และพูดคุยกันแต่เร่ืองดีงาม หรือถือโอกาสอบรม 

สั่งสอนกัน ไม่นานจะกลายเป็นคนมีศีล หรือบริกรรม(ท่องบ่น) หัวใจอิติปิโส (อิ, สวา, สุ) หรือหัวใจ

อริยสัจ ๔ (ทุ, ส, นิ, ม) อยู่เป็นประจ�า ไม่นานก็จะกลายเป็นคนมีสมาธิดี และท้ายที่สุดย่อมมีผลท�าให้

เกิดปัญญา 

 ขั้นที่	๓	กรอบในการถ่ายทอดความรู ้กรอบในการถ่ายทอดความรู้ควรด�าเนินตามธรรมเนียม

พระพุทธศาสนาคือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธปริยัติก็คือ เรียนทฤษฎี ปฏิบัติคือฝึกปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้

เรยีนมา ปฏเิวธคอืการบรรลผุลของการปฏิบัต ิว่าตามหลกัพระพุทธศาสนาจรงิๆ ปริยติัก็คอืพระพทุธพจน์ 

ค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติคือค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีสรุปลงมาเป็นแนวปฏิบัติในกรอบ

ไตรสิกขา ปฏิเวธคือผลของการปฏิบัติระดับต้นคือสุข สงบ เยือกเย็น ระดับสูงคือมรรค ผล นิพพาน  

การถ่ายทอดเนื้อหาให้ครอบคลุมกระบวนวิชาต้องประยุกต์ตามหลักพระพุทธศาสนานี้

 วิชาการอื่นๆ ก็มีกรอบในการถ่ายทอดความรู ้ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นั่นคือต้องมีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะให้น�้าหนักใน 

ส่วนไหนมากกว่ากันขึ้นอยู่กับลักษณะของวิชา 

 กรอบในการถ่ายทอดวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมควรได้รับการเน้นในด้านไหน ? 

มีค�าส�าคัญอยู่ ๒ ชุดที่ควรน�ามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอน คือ (๑) รู้ดี ท�าได้ ใช้เป็น 

และ (๒) สอนให้รู้ ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น

 “รู้ดี ท�าได้ ใช้เป็น” เป็นเป้าหมายด้านวิชาการ “รู้ด”ี คือรู้ปริยัติ รู้ทฤษฎี “ท�าได”้ คือปฏิบัติได้

ตามที่รู้ รู้อย่างไร ท�าได้อย่างนั้น “ใช้เป็น” คือปฏิเวธ เมื่อเรียนจบมาแล้วไม่ได้เอาความรู้มาใส่บ่า 

แบกหาม แต่เมื่อถึงสถานการณ์ที่จ�าเป็น สามารถน�าความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
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 “สอนให้รู้ ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น” เป็นกรอบในการสร้างจรณะหรือวิชาชีวิต ครูอาจารย์ต้องการ 

ให้ศิษย์เป็นมนุษย์สมบูรณ์ เป็นคนดีมีศีลธรรม ต้องสอนเขาให้รู้วิธีการที่จะเป็น ต้องท�าให้ดู อยู่ให้เห็น

เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) สถาบันการศึกษายุคใหม่ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรผลิตบัณฑิตก็ด้วย

วัตถุประสงค์ ๒ อย่าง คือ (๑) สร้างบัณฑิตที่มีลักษณะเฉพาะทาง (๒) สร้างนักปฏิบัติ 

 มข้ีอสงัเกตเพือ่ให้พจิารณาในประเดน็ความเป็นนกัทฤษฎกีบัความเป็นนกัปฏบิตั ิทฤษฎเีกดิจาก

ความคิดของคนแล้วเอาไปบรรจุไว้ในต�ารา วิธีปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับมาจากสถานการณ์

จริงซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายไปตามกาละ เทศะ บุคคล และสภาพแวดล้อม 

 การเป็นคนดกีบัการเป็นคนมคีวามรูท้างศาสนามคีวามสมัพนัธ์กนัแต่ไม่ใช่เรือ่งเดยีวกนัเสยีทเีดยีว 

ความเป็นคนดีเกดิจากการปฏบิตัติามหลกัศาสนาและกฎเกณฑ์ทางสังคม การมคีวามรู้เชีย่วชาญวชิาการ

ด้านศาสนาเป็นหลักประกันว่าจะท�าให้เป็นคนดีได้ส่วนหนึ่ง กล่าวคือเป็นพื้นฐานได้ แต่จะเป็นคนดี 

ได้จรงิกต่็อเมือ่มกีารน�าหลกัศาสนานัน้ไปปฏบิตัใินการด�าเนนิชีวติ ดังนัน้จัดให้เรียนวชิาพระพุทธศาสนา 

ผลที่ได้คือมีความรู้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนา 

 ความพยายามของหลายคนที่จะให้มีการเรียนการสอนวิชาศาสนาในโรงเรียน ในวิทยาลัย หรือ

ในมหาวิทยาลัย ด้วยหวังว่าจะท�าให้ผู้เรียนเป็นคนดีจึงเป็นไปตามที่หวังบ้าง ไม่เป็นไปตามที่หวังบ้าง 

เพราะความจริงก็คือว่า มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ผลที่ได้ก็คือความรู้ความเข้าใจวิชา

พระพุทธศาสนา แต่ความเป็นคนดีต้องเป็นอีกขั้นหนึ่ง ความเป็นคนดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือได้น�าเอา 

ความรู้วิชานั้นๆ มาปฏิบัติ

บทสรุป

 วิชาการท้ังหลายก็เหมือนกัน เรียนจบแล้ว สิ่งที่ได้คือความรู้ แต่ไม่แน่ว่าจะมีความเป็นมนุษย์ 

ทีส่มบรูณ์หรอืไม่ เป็นเรือ่งท่ีน่าขบคดิ ประเดน็ทีน่กัการศกึษาต้องรูใ้นเบือ้งต้นคอื หลกัวชิาการท้ังหลาย

จะเจริญงอกงามและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตใดๆ ต้องมีการปฏิบัติและเกิดผลของการปฏิบัติ ซ่ึงจะก่อ 

ผลสืบเนื่องคือ “ปีติ” แปลว่าความอิ่มใจที่จะย้อนกลับไปหล่อเลี้ยงชีวิตให้สดชื่นดื่มด�่าไปกับ 

หลักวิชาการนั้น ดังนั้น เรื่องของการศึกษานี้ องค์ประกอบแห่งความงอกงาม คือ (๑) อาจารย์ผู้เป็น

กัลยาณมิตร (๒) ศิษย์ผู้มีศรัทธา (๓) ปริยัติคือศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติคือศึกษาอบรมควบคู่กันไป
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วิญญาณ, ๒๕๔๙. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มหาจุฬาอรรถกถาภาษาไทย	 ฉบับมหาจุฬาลงกรณ- 
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มัชฌิมยาม และ วัยท่ามกลาง (๓๐-๖๐ ปี)
พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙)

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (ผอ.ศอศ.)

 ขอย้อนกล่ำวถึงบทควำมจำก "ลำนอโศก ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๕ มหำวิทยำลัยเถื่อน สู่มหำวิทยำลัย

ในก�ำกับของรัฐบำลท่ีวัดวังน้อย" โดย รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (๗ ต.ค. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)  

ตีพิมพ์ในสำรนิพนธ์พุทธศำสตรบัณฑิต ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มีใจควำม ๒ ท่อน ที่ขออ้ำงอิง 

 ท่อนแรก (หน้ำ ๒๖) มีใจควำมว่ำ

 “ข้ำพเจ้ำเข้ำท�ำงำนที่มหำจุฬำฯ ตึก ๓ ชั้น วัดมหำธำตุฯ ท่ำพระจันทร์ ที่สมัยข้ำพเจ้ำเป็นนิสิต

ยังถูกขนำนนำมว่ำมหำวิทยำลัยเถื่อน เข้ำท�ำงำนประจ�ำปี ในปี ๒๕๔๓ หลังจำกเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์

แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ มี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง ในปี ๒๕๔๐, ข้ำพเจ้ำได้รับกำรบรรจุเข้ำท�ำงำน

เป็นลกูจ้ำงช่ัวครำว ใช้วฒุปิรญิญำโท (M.A. สำขำปรชัญำ) (เหรยีญทอง มหำวทิยำลยัมทัรำส ปี ๒๕๒๘), 

ป.ธ.๙ (๒๕๒๕), พธ.บ.รุ่นที่ ๒๘ (๒๕๒๕) เงินเดือนเริ่มต้น จ�ำนวน ๘,๗๔๐ บำท”

 ท่อนที่สอง (หน้ำ ๒๘) เป็นท่อนตอนจบลงท้ำยว่ำ “มหำจุฬำฯ จำกท่ำพระจันทร์ ย้ำยมำ 

มีส�ำนักงำนใหญ่ที่ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ว่ำ ย้ำยเข้ำมำอยู่

วงัน้อย ในปี ๒๕๕๑ ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรนำนำชำติทีดู่แลนสิิตต่ำงชำติ เป็นหน่วยงำน

แรกๆ ที่่ตัดสินใจย้ำยเข้ำมำอยู่วังน้อย จำกปีที่ย้ำยมำ ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๖๑ นับเป็นหนึ่งทศวรรษพอดี”

 ในหนังสือ “๒๐ ปี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” มีบทควำม 

เร่ือง Buddhist Education and the decline in the number of monks and novices in  

Thailand เป็นกำรรีปริ้น (Reprint) จำกผลงำนที่ข้ำพเจ้ำร่วมเสนอผลงำนระดับนำนำชำติ งำนประชุม

วิสำขบูชำโลก (United Nations Day of Vesak 2008) จัดที่ประเทศเวียดนำมเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.

๒๕๕๑ ได้ระบุชื่อ พระศรีธวัชเมธี ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ และผู้ช่วยอธิกำรบดี 

ฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ เรียกว่ำได้ควบ ๒ ต�ำแหน่งพร้อมกัน ปัจจุบันนี้เรียกกันว่ำ ๒ ขำ 

 ในวำรสำรภำษำไทยและวัฒนธรรมไทย Journal of Thai Language and Thai Culture 

วำรสำรรวมผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยของภำควิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน (ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๔ ๒๕๕๖-๒๕๕๗) มีบทควำมเรื่อง “ชนกลุ่มน้อย 

ในเมืองสุพรรณบุรี” ที่ระบุชื่อข้ำพเจ้ำผู้เขียนและต�ำแหน่งไว้ว่ำ “พระศรีธวัชเมธี ผู้ช่วยอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ซึ่งก็คือต�ำแหน่งผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงประเทศนั่นเอง
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 ดังนั้น ข้ำพเจ้ำ ในอดีตถึงปัจจุบัน มีหน้ำท่ีกำรงำน นอกจำก ผอ.หลักสูตรปริญญำโท ท่ีเรียก 

กันว่ำ ไอแมฟ - International Master of Arts Programme (IMAP) ซึ่งต่อมำ ได้เปลี่ยนสถำนะเป็น 

วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ (International Buddhist Studies College- IBSC) แล้ว ยังมีหน้ำที่

กำรงำนที่เนื่องด้วยกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

 นับแต่ศูนย์อำเซียนศึกษำ (ศอศ.) (ASEAN Studies Centre) เป็นส่วนงำน ๑ ใน ๓ ส่วนงำน 

ที่ตั้งขึ้นใหม่ มีสถำนะเทียบเท่ำกับคณะ สถำบัน (ศูนย์อำเซียนศึกษำ วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ 

และวิทยำลัยพระธรรมทูต) ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเรื่องกำรแบ่งส่วนงำน พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ 

๒๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๖ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ หน้ำ ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕ 

ธนัวำคม ๒๕๕๖ เรือ่งรองรับกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีนของมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

โดยมีพระรำชวรเมธี (ดร. ประสิทธิ์ พฺรหฺมร�สี รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ด�ำรงต�ำแหน่ง รักษำกำร 

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ รูปแรก ข้ำพเจ้ำได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยกำร

ศูนย์อำเซียนศึกษำ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมำ จนถึงวันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (ผอ.ศอศ.)

 นอกจำกด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงประเทศ ๒ สมัยแล้ว ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรสมัยหนึ่ง รวมเป็นผู้ช่วยอธิกำรบดีถึง ๓ สมัย 

 ในช่วงที่ได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำในช่วงปลำยปี ๒๕๕๙ นั้น 

ต�ำแหน่งอื่นๆ ไม่มีควบ อีกทั้งข้ำพเจ้ำเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรีถึง ๒ 

ยุคสมัย โดยได้สนองงำนคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระธรรมหำวีรำนุวัตร (ฉลอง จินฺตำอินฺโท  

ป.ธ.๕, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) (๒๔๖๙-๒๕๕๓) อดีตเจ้ำอำวำสวัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร อดีตเจ้ำคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งข้ำพเจ้ำด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๔๕-๒๕๔๙) และสืบต่อ

เนือ่งในยคุสมยัของพระธรรมพทุธมิงคล (สอิง้ สิรินนโฺท ป.ธ.๘, พธ.ด.กติติมศกัด์ิ) (เกิดปลำยปีจอ ๒๔๗๗) 

เจ้ำอำวำสวัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร อดีตเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อด�ำรงสมณศักดิ์ที่ 

พระเทพสวุรรณโมล ีซึง่ข้ำพเจ้ำได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นเลขำนกุำรเจ้ำคณะจงัหวดัสพุรรณบรุ ี(๒๕๔๙-๒๕๕๗) 

กำรเดินทำงไปปฏิบัติศำสนกิจในต่ำงประเทศ ถือว่ำเป็นงำนส�ำคัญ เริ่มแรกที่จ�ำได้คือกำรเดินทำงไป

ประเทศเกำหลีใต้ ขณะทีพ่กัในประเทศนัน้ เกดิสงครำมยงิถล่มตกึเวร์ิดเทรด ทีเ่รยีกว่ำ ๙/๑๑ ปี ๒๐๐๑ 

หรือกรำวน์ซีโร (ฺGround Zero) คือ วันที่ ๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๔ จำกวันนั้น ถึงวันนี้ ข้ำพเจ้ำก็ยัง

เดินทำงไปต่ำงแดน โดยเฉพำะไปปฏิบัติงำนสำยต่ำงประเทศต่ำงๆ เช่น ได้ร่วมงำนวิสำขบูชำโลก ที่จัด

ในประเทศเวียดนำม ๒ ครั้ง ในประเทศศรีลังกำ ๑ ครั้ง, เข้ำร่วมประชุมสัมภำษณ์และศึกษำดูงำนที่
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สถำบันสมทบต่ำงประเทศทุกสถำบันสมทบต่ำงประเทศ (ยกเว้นภำยในประเทศ ที่มหำปัญญำวิทยำลัย 

จังหวัดสงขลำ), เข้ำร่วมงำนประชุมองค์กำรพุทธศำสนิกสัมพันธ์โลก (พสล. WFB) จัดที่ใกล้เมืองซีอำน 

รวมทั้งได้เคยเดินทำงไปสหรัฐอเมริกำ ๒-๓ ครั้ง และเดินทำงไปยุโรปหลำยครั้ง เป็นต้น

 กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ เท่ำที่จดจ�ำได้ มีทวีปและประเทศ ดังนี้

 เอเชีย – กัมพูชำ จีนแผ่นดินใหญ่ จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน เนปำล บรูไน ภูฏำน มำเลเซีย  

เมียนมำร์ ลำว สิงคโปร์ ศรีลังกำ อินโดนีเซีย อินเดีย 

 ยุโรป –คำซัคสถำน เดนมำร์ก ตุรกี ออสเตรีย สเปน สวีเดน เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ อิสรำเอล 

อิตำลี อียิปต์ 

 สหรัฐอเมริกำ –รำว ๖-๗ รัฐ

 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

 ในชีวิตท�ำงำนที่มหำจุฬำฯ สิ่งที่ข้ำพเจ้ำมีควำมภำคภูมิใจ ที่ผลักดันก่อเกิดให้เป็นรูปธรรม เช่น 

กำรพยำยำมใช้ระบบโรมนัไนเซชัน่ (Romanization) ในกำรสะกดชือ่บคุคลและสถำนทีร่วมทัง้สมณศกัดิ์

ของพระภิกษุ เป็นภำษำอังกฤษ แบบรำชบัณฑิตยสถำน โดยเป็นผู้ยกร่ำงตำมระบบนี้ ส�ำหรับใช้กับ 

ชื่อสถำนที่ของวิทยำลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริกำรของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 เมื่อมีกำรประชุมวันวิสำขบูชำโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดขึ้น ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ 

ยกร่ำงค�ำแปลแถลงกำรณ์ร่วม (Joint Communique) เป็นภำษำไทยแล้วให้อธกิำรบดี (พระพรหมบณัฑิต 

(ประยูร ป.ธ.๙, ศ., ดร.) ตรวจแก้ไข ก่อนประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร เป็นประสบกำรณ์ชีวิตอย่ำงหนึ่ง 

อีกทั้งได้มีโอกำสเดินทำงไปต่ำงประเทศกับอธิกำรบดีมหำจุฬำฯ ๕ สมัย ๒๐ ปี (๒๕๔๐-๒๕๖๑)  

ไปเยี่ยมถึงท�ำเนียบท่ำนประธำนประเทศเวียดนำม ได้ถ่ำยรูปร่วมกับสมเด็จพระรำชำธิบดีแห่งประเทศ

ภฏูำน และเคยเข้ำพบหวัหน้ำอหิม่ำม ท่ีประเทศอยีปิต์ และพบผูน้�ำประเทศและบคุคล เช่น ประธำนำธบิดี

อินเดีย, นำยกรัฐมนตรี-ประธำนำธิบดีศรีลังกำ และนำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์

 ในระดบัภำยในประเทศ ทีท่�ำงำนกบัหน่วยงำนของรฐับำลไทย คือได้รบัแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำร

และคณะอนุกรรมกำรจัดท�ำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้วิชำพระพุทธศำสนำ ในหลักสูตรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ๑๒ ปี ตั้งแต่ยังเป็นพระมหำชนะ ธมฺมธโช และเป็นกองบรรณำธิกำรจัดท�ำหนังสือหลักสูตร

ในหมวดพุทธประวัติ

 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์อำเซียนศึกษำได้ค้นรำยละเอียดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในช่วง ๓ ปีที่ผ่ำนมำ 

มีดังนี้
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 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมียนมาร์

 ๕ – ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ร่วมพิธีเปิด Shan State Buddhist University ณ รัฐฉำน เมียนมำร์

 ๒๑ – ๒๔ มนีำคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธรีบัสมณศกัด์ิ “อคัรมหำบณัฑิต ภทนัตะธมัมะจิตตะ” ณ รัฐมอญ 

เมียนมำร์ 

 ๒๗ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ เดินทำงไปปฏิบัติศำสนกิจ ณ รัฐยะไข่ เมียนมำร์ กับ 

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิกำรบดี, คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรสีห์ และคณะ

 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ อินเดีย-เนปาล-เมียนมาร์

 ๑๔ ก.พ.- ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ร่วมจำรึกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถำน ๔ ต�ำบล และไหว้พระที่เจดีย ์

ชเวดำกอง กับคณะคุณไพศำล คุนผลิน และบริษัทไทยพัฒนำประกัน

 เมียนมาร์ ๑๒ – ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นตัวแทนไปเจริญสัมพันธไมตรี ณ กรุงย่ำงกุ้ง เมียนมำร์ 

ในกำรประชมุ Agenda of the Grand Opening Ceremony of the Founding of the Association 

of Asian Buddhist Community (ABC)

 อินโดนีเซีย ๒๔ – ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เป็นหัวหน้ำคณะโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 

ด้ำนกำรบริหำรงำนทำงพระพุทธศำสนำ: กรณีศึกษำประเทศอินโดนีเซีย ศึกษำดูงำนเชิงพื้นที่และ 

เข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ กำรบริหำรงำนพุทธสถำน ณ the Institute of Arts Yogyakata และ  

Smaratungga Buddhist College
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 เมียนมาร์ ๑ – ๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ เป็นหัวหน้ำคณะโครงกำรยุวสงฆ์อำเซียน ควำมสัมพันธ์ทำง

ศำสนำไทย – เมียนมำร์ พำนิสิตและคณำจำรย์มหำวิทยำลัย ร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร 

วิจัยทำงพระพุทธศำสนำในกลุ่มประเทศอำเซียน : กรณีศึกษำประเทศเมียนมำร์

 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

 กัมพูชา ๒๐ – ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้ำคณะโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร

บริหำรงำนทำงพระพุทธศำสนำ: กรณีศึกษำประเทศกัมพูชำ น�ำคณะผู ้บริหำรมหำวิทยำลัย 

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ศึกษำดูงำนเชิงพ้ืนท่ีและเข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ “กำรบริหำรงำนด้ำน

พระพุทธศำสนำและจัดกำรศึกษำเชิงพุทธ” ณ Royal University of Phnom Penh
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 บรูไน ๒ – ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้ำคณะนักวิจัยโครงกำรพัฒนำศักยภำพเชิงพื้นที่ 

ในกลุ่มประเทศอำเซียน ศึกษำเชิงพื้นที่ ณ กรุงบันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไนดำลุสซำรำม

 

 สิงคโปร์ ๑๒ – ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ร่วมงำนประชุมพระธรรม

ทูตสี่ทวีป, ร่วมงำนฉลองวัดอำนันทเมตยำรำมครบรอบ ๑๐๐ ปี และท�ำบุญ

อำยุวัฒนมงคลพระเทพสิทธิวิเทศ อำยุ ๙๐ ปี

 เกาหลีใต้ ๑๖ – ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๑ ร่วมประชุม

สัมมนำงำนสันติภำพโลก ในหัวข้อ “Collaboration  

for Peace Development: Building a Peace  

Community through the Declaration of Peace and 

Cessation of War (DPCW) จัดโดย Heavenly Culture, 

World Peace, Restoration of Light (HWPL) ณ  

กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลีใต้
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 เวียดนาม ๓๐ กันยำยน – ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้รับอำรำธนำจำกคณะสงฆ์ฝ่ำยอนัมนิกำยและ

หัวหน้ำคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยชำวเวียดนำมท่ีอำศัยในต่ำงประเทศ ให้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน 

เพือ่เสรมิสร้ำงกำรแลกเปลีย่นและกำรท�ำงำนร่วมกนัด้ำนกจิกรรมทำงศำสนำพทุธระหว่ำงประเทศไทย

และเวียดนำม 

 จีน ๒๗ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้ติดตำมพระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร ป.ธ.๙) กรรมกำรมหำเถรสมำคม และพระรำชปริยัติกวี 

(สมจินต์ ป.ธ.๙) อธิกำรบดีรูปใหม่ เข้ำร่วมประชุมชำวพุทธโลก 

ครั้งที่ ๕ (5
th

 World Buddhist Forum: WBF) ณ เมืองผู่เถียน  

จังหวัดฝูเจี้ยน
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 เวียดนาม ๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ เป็นผู้แทนศูนย์อำเซียนศึกษำ สักขีพยำนในบันทึกข้อตกลง 

ร่วมกัน (MOU) กับ Thu Dau Mot University (TDMU), Ho Chi Minh, Vietnam ณ นคร 

โฮจิมินห์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

 ฮ่องกง ๘ - ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ร่วมเดินทำงไปเจริญพระพุทธมนต์ 

ที่ฮ่องกง มีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ป.ธ.๙) เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำส 

เป็นหัวหน้ำคณะ ตำมค�ำอำรำธนำของแม่ชีทองสุข นำมเจ็ดสี

 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

 สวิตเซอร์แลนด์ ๒๑ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมพิธีฉลองวัดพุทธวิหำร เมืองโลซำนน์  

ครบรอบ ๑๙ ปี, พิธที�ำบุญอทิุศถวำยอดตีเจ้ำอำวำสวัดประยรุวงศำวำสและวดัพทุธวหิำร และถอืโอกำสนี้ 

ไปเยี่ยมวัดพระธรรมกำย กรุงเบิร์น
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 เยอรมันนี

 ๑ – ๕ มีนำคม ๒๕๖๒ เยี่ยมและศึกษำดูงำน 

ณ วัดไทยมิวนิค รัฐบำวำเรีย หัวหน้ำสงฆ์ชื่อท่ำน

พระครูวิเทศธรรมรังสี (ชน) วัดประยุรวงศำวำส
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ลัทธิมาณีกี (MANICHAEISM)
ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์ ทองประเสริฐ

ราชบัณฑิต

 ลัทธิมาณีกี (Manichaeism) เป็นกระบวนการทางศาสนาที่เกิดในเปอร์เซีย (ประเทศอิหร่าน

ปัจจุบัน) เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๘

 ค�าว่า “มาณีกี” มาจากค�าว่า “มณี” (Mani) หรือ “มาเนส” (Manes) ซึ่งเป็นชื่อของศาสดา

ผู้ตั้งลัทธินี้ มณีเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๗๕๙ ในบาบิโลเนีย (Babylonia) ภาคใต้ ซึ่งสมัยนั้น 

เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอิหร่าน (Iranian Empire) อันได้แก่ประเทศ อิรัก (Iraq) ปัจจุบัน

 ตระกลูของมณีเกีย่วข้องกบั พวกราชวงศ์อาร์ซาซดิ (Arsacids) ซ่ึงเป็นชาวปาร์เถยี (Parthian) 

ผู้ปกครองจักรวรรดิในสมัยนั้น พวกอาร์ซาซิดได้ถูกพระเจ้าอารดาชีร์ที่ ๑ (Ardashir 1) โค่นอํานาจ

หลังจากที่มณีเกิดได้เพียง ๙ ปี แล้วพวกราชวงศ์ซาซานิด (Sasanids) ก็ครองอํานาจแทนต่อมา 

เมื่อมณีมีอายุได้ ๔ ขวบ ปาติก (Patik) ผู้เป็นบิดาซึ่งมีความคิดเห็นนิยมไปในทางศาสนา ได้พาท่านไป

อยู่ที่ มาเซเน (Masene) ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของบาบิโลเนีย ต่อมาปาติกได้ยินเสียงลึกลับในโบสถ ์

ท่ีเตสิโพน (Ctesiphon) สั่งให้ท่านงดเว้นจากการดื่มไวน์ การบริโภคเนื้อสัตว์ และการส้องเสพ 

ทางกามารมณ์ และต่อมาท่านได้นับถือนิกายแบปติสไต (Baptistai) นิกายนี้ถือว่าเป็นพวกเดียวกับ

พวกเอลคาไซต์ (EIkhasaites) ซึง่เป็นนกิายหนึง่ในครสิต์ศาสนาทีส่บืสายมาจากศาสนายวิหรอืศาสนา

ยูดา (Judaism) พวกเอลคาไซต์เป็นพวกที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ เอลคาไซต์  

(EIkhasai) หรือเอลคาไซต์โอส (EIkhasaios) ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ใน “ดินแดนของชาวปาร์เถีย”  

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๔๐ มณีได้เจริญเติบโตอยู่ในประชาคมที่ได้รับอิทธิพลแห่งค�าสอนของศาสนายิว

ผสมกับคริสต์ศาสนา และต่อมาท่านก็ได้ให้ก�าเนิดลัทธิค�าสอนของท่านเองขึ้นมาบ้าง ส่วนหนึ่งท่านได้

รับอิทธิพลมาจากค�าสอนในคริสต์ศาสนา และส่วนหนึ่งได้รับความคิดเห็นหลายอย่างมาจากพวก 

เอลคาไซต์

 แม้ว่ามณีจะมีความอ่อนน้อมและซื่อสัตย์ต่อบรรดาสมาชิก นิกายยูดา-คริสต์อยู่เป็นเวลานาน  

แต่ต่อมาท่านกไ็ม่เหน็ด้วยกบัพวกนัน้ และได้วพิากษ์วจิารณ์หลกัปฏบิตัทิีส่�าคัญของพวกน้ันใน ๒ ประการ 

ด้วยกัน คือ การช�าระล้างร่างกายทุกวันและบ่อย ๆ กับการห้ามบริโภคขนมปัง ผลไม้ และผักท่ีเกิด  

ณ ที่อื่นและที่ถือว่าเป็นพืชชั้นต�่า ความสัมพันธ์ระหว่างมณีกับบรรดาสมาชิกนิกายยูดา-คริสต์  
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ได้เสื่อมทรามลงตามลําดับ ความแตกแยกได้เริ่มเกิดและเขม็งตัวข้ึน เพราะเหตุการณ์ ๒ ครั้ง 

ด้วยกัน คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อมณีอายุได้ ๑๒ ปี ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๗๗๑ มณีได้รับเทวโองการ 

จากเทพอัต-เตาม์ (at-Tawm) ให้ละทิ้งประชาคมนั้น แต่ท่านก็ยังรีรออยู่จนท่านมีอยู่มากขึ้น 

เมื่อท่านอายุได้ ๒๔ ปี ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๗๘๓ เทพได้บอกให้ท่านออกประกาศคําสอนของ

ท่านต่อประชาชนในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย เหตุการณ์ครั้งที่ ๒ นี้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นศาสนาใหม่

มณีซึ่งได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Holy Spirit) และความรู้ทั้งมวลจากพระเป็นเจ้า ได้รับการ 

ยืนยันจากบุคลิกลักษณะ และอาชีพของท่านว่าเป็น “สาวกแห่งแสงสว่าง” (Apostle of Light)  

หรือ “ผูส่้องสว่าง” (Illuminator) หรอืบางทก็ีเรยีกว่า “พาราคลตี” (Paraclete) ทีพ่ระเป็นเจ้า 

ทรงส่งมา แต่ความพยายามทีจ่ะให้คนทีอ่ยูใ่กล้ชดิทีสุ่ดหนัมานบัถอืลัทธคิ�าสอนใหม่ของท่านหาประสบ

ความส�าเร็จไม่ ท่านจึงถอนตัวออกจากนิกายของศาสนา มีเพียงบิดากับผู้เลื่อมใสอีกเพียง ๒ คน 

เท่านัน้ทีต่ดิตามท่านไป ตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา ท่านก็เหน็ว่าศาสนาของแบปติสไตเป็นศาสนาทีส่อนผิด

เพราะได้รับการยุยงจาก “เจตภูตแห่งความผิดพลาด” (Spirit of Error)

 ตอนแรกมณไีด้เดนิทางไปยงัเตสิโพนแล้วก็เดินทางต่อไปยงัภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของแหลม

อินเดีย (Indian peninsula) ปัจจุบันได้แก่บาลูชิสถาน (Baluchistan) ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตก

ของปากีสถาน อีก ๒ ปีต่อมา ในฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. ๗๘๕ ท่านก็เดินทางกลับมายังเปอร์เซีย ซึ่ง ณ ที่นี้

ได้มีผู้จัดให้ท่านได้มีโอกาสเฝ้า และสนทนากับ พระเจ้าชาปูร์ที่ ๑ (Shapur 1) กษัตริย์องค์ใหม่ 

ของราชวงศ์ซาซานิด การสนทนากันครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก คือ ท่านได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

ศาสนาใหม่ของท่านในเปอร์เซียได้อย่างเสรี ทั้งยังได้รับความคุ้มครองจากทางบ้านเมืองด้วย  

ยิ่งกว่านั้น พระราชาก็คงจะทรงสนพระทัยในลัทธิค�าสอนของท่านมณีบ้างไม่มากก็น้อย หรืออย่างน้อย

ที่สุดก็ทรงพอพระทัยอยู่บ้าง ท่านมณีได้ พยายามเผยแพร่ค�าสอนของท่านตลอดรัชสมัยของพระเจ้า 

ชาปูร์ที่ ๑ โดยได้ออกเทศนาสั่งสอนไปทั่วทุกหนทุกแห่ง และได้จัดส่งศาสนทูตไปเผยแพร่ในดินแดน 

ต่างประเทศพร้อม ๆ กันด้วย

 ภายหลงัทีพ่ระเจ้าชาปูร์สวรรคตแล้ว พระเจ้าฮอร์มซิด์ที ่๑ (Hormizd 1) ซึง่เป็นพระราชโอรส 

ได้ครองราชสมบัติอยู่ชั่วระยะเวลาอันสั้น ต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกหน้ามือเป็น 

หลังมือทีเดียว คือ เมื่อพระเจ้าวาหรามที่ ๑ (Vahram I) โอรสองค์เล็กของพระเจ้าชาปูร์ได้ข้ึน 

ครองราชสมบัต ิและทรงยอมรบัอทิธพิลของบรรดาตวัแทนของศาสนาของราชวงศ์ซาซานดิดัง้เดมิ 

อันเป็นศาสนาทางราชการซึ่งเป็นแบบหนึ่งของศาสนาโซโรอัสเตอร์ที่ขณะน้ันมีอํานาจมากข้ึนอยู่

เรื่อย ๆ พวกนี้ไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่พวกมิจฉาทิฐิและลัทธิต่างด้าวใด ๆ การเดินทางครั้งสุดท้ายของ 
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ท่านมณี จึงต้องหยุดชะงักลง อุปสรรคที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็คือ มีคําสั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจบังคับ 

ให้ท่านมณีต้องเดินทางกลับไปยังเมืองกอนเดสชาปูร์ (Gondesshapur) หรือเมืองเบละปัต  

(Belapat) ปัจจุบัน เมื่อท่านได้ไปถึงเมืองนั้นแล้วก็ถูกน�าไปเฝ้าพระเจ้าวาหรามทันที ท่านได้ถูก

พิพากษาให้จําคุก ได้รับความทุกข์ทรมานมาก พวกมาณีกีถือว่า การที่ท่านถูกทรมานน้ีเป็นดุจ  

“การถูกตรึงไม้กางเขน” ของท่าน ก่อนที่จะถึงมรณภาพ ท่านก็ได้ให้โอวาทคล้ายเป็นสารฉบับสุดท้าย 

แก่บรรดาสาวกทั้งหลาย วันที่ท่านถึงมรณภาพยังก�าหนดแน่นอนไม่ได้ บางพวกก็ว่าระหว่างวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๘๑๗ บางพวกก็ว่าระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๘๑๙ 

และบางพวกก็ว่าระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๘๒๐

หลักคําสอนที่สําคัญของลัทธิมาณีกี
 ลัทธิมาณีกีีเป็นหลักคําสอนที่มีการผสมผสานระหว่างคริสต์ศาสนากับพระพุทธศาสนาเป็น

ส่วนใหญ่ แต่เน้นในเรือ่งการใช้เหตผุลมากกว่าศรัทธาชนิดทีส่อนให้เช่ืออย่างงมงาย ทําให้นักปราชญ์

คนสําคัญของตะวันตก เช่น ออกัสตีนและเพื่อน ๆ ได้หันมานับถือลัทธิมาณีกีอยู่เป็นเวลานาน  

แต่ในภายหลังนักบวชในลัทธิมาณีกี ได้โต้วาทะพ่ายแพ้แกเ่ซนต์อัมโบรส (St. Ambrose) นักบวชที่ม ี

ชื่อเสียงของคริสต์ศาสนา จึงท�าให้ออกัสตีนหมดศรัทธาแล้วก็หันไปนับถือคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก 

และในที่สุดก็ได้รับสถาปนาเป็นเซนต์ ในตอนต้นสมัยกลางทางทวีปยุโรป หลักค�าสอนของลัทธิมาณีกี

จึงค่อย ๆ สลายตัว แต่ก็ได้แทรกซึมอยู่ในความคิดของนักปรัชญาโดยทั่ว ๆ ไป ส่วนทางฝ่ายบุรพทิศ

ก็ได้เข้ากลมกลืนกับพระพุทธศาสนา ในประเทศจีน

พัฒนาการแห่งลัทธิมาณีกี
 ท่านมณเีหน็ว่าตวัท่านเป็นผูส้บืสายทตูสวรรค์หรือศาสดาพยากรณ์องค์สดุท้ายทีพ่ระเป็นเจ้า

ทรงส่งมาให้โปรดมนษุยชาต ิโดยเริม่จากอาดมัเป็นต้นมา และเช่ือว่าทตูสวรรค์หรือศาสดาพยากรณ์

ท่ีสําคัญ ได้แก่ พระพุทธเจ้า โซโรอัสเตอร์ และพระเยซู มณีรู้สึกว่าข่าวสารของท่านมีความหมาย 

และคุณค่าเป็นสากลและมีจุดหมายที่จะเข้าแทนที่ค�าสอนของบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งปวงก่อนที่ท่านจะถึง 

วาระสุดท้ายแห่งชีวิต ศาสนจักรมาณีกีจึงอุทิศเวลาให้แก่งานศาสนทูตมาตั้งแต่ต้น หน้าที่ถาวรของ

ศาสนจักรมาณีกีก็คือการเทศนาสั่งสอน และทําให้คนทั้งโลกหันมานับถือลัทธิมาณีกี แม้จะไม่ 

ประสบผลส�าเร็จตามแผนการที่ศาสนจักรได้ก�าหนดไว้ แต่ศาสนาของท่านมณีก็สามารถเป็นผู้พิชิตได ้

ในบางส่วนของโลก นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๘ ถึง ที่ ๑๙ ศาสนามาณีกีก็ยังคงธํารงอยู่หรือได้รับการ

ตอบสนองในดินแดนบางส่วนของโลก ตั้งแต่ฝั่งมหาสมุทร แอตแลนติกของยุโรปไปจนถึงฝั่ง

มหาสมุทรแปซิฟิกของเอเชีย
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 การเริ่มต้นกระบวนการศาสนทูตอันยิ่งใหญ่นี้ ได้มีมาตั้งแต่เริ่มเกิดมีลัทธิมาณีกีทีเดียว คือ  

นับตั้งแต่ พ.ศ. ๗๘๓ เป็นต้นมา ท่านมณีได้เดินทางท่องเที่ยวไปในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล  

และได้วางรากฐานศาสนาของท่านในที่หลายแห่งในจักรวรรดิซาซาเนียน (Sasanian) และได้ท�าให้

เจ้าเมืองคนหนึ่งหันมานับถือในตอนท่ีท่านเดินทางไปอินเดีย ความมีอยู่แห่งคณะศาสนทูตที่ท่านได้ 

จัดตั้งข้ึนในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นมีหลักฐานปรากฏอยู่ในเอกสารที่เชื่อถือได้เป็นจ�านวนมาก คือ 

คณะศาสนทูตจากอดัดา (Adda) และ ปาเตก (Pateg) ทีเ่ดินทางไปอยีปิต์ ระหว่าง พ.ศ. ๗๘๗-๘๐๔ 

คณะศาสนทูตจากอัดดา และอับซาขยา (Abzakhya) ในมณฑล คีรคูก (Kirkuk) (อยู่ทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของอิรัก) ใน พ.ศ. ๘๐๔-๘๐๕ และสุดท้ายคือคณะศาสนทูตจากมาร์ อัมโม 

(Mar Ammo) ที่เดินทางไปยังอับหารชาห์ร (Abharshahr) และ มาร์ฟ (Marv) ในโขราซาน 

(Khorasan) ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่าน

การขยายตัวไปทางตะวันตก
 ความพยายามท่ีส�าคัญของพวกนักบวชหนุ่มในอันที่จะขยายศาสนจักรจากดินแดนจักรวรรดิ

อิหร่านออกไปดูเหมือนจะพุ่งตรงไปทางตะวันตก ไปยังจักรวรรดิโรมัน พวกลัทธิมาณีกีได้แทรกซึม 

เข้าสู่เมโสโปเตเมียของโรมันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งตรงไปยังซีเรีย อาระเบีย ภาคเหนือ และอียิปต์

 ตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๙ บรรดาศาสนทูตทั้งหลายได้ตั้งศูนย์กลางขึ้นที่ฮิบเซเล (Hypsele) 

ซึ่งอยู่ใกล้เมืองอัสยุต (Asyut) ของอียิปต์ปัจจุบัน และสามารถทําให้ประชาชนหันมานับถือลัทธิ

มาณีกีได้ตลอดทางที่ตรงไปยังเมืองอะเล็กซานเดรีย (Alexandria) บรรดาศาสนทูตได้ประสบ 

ความส�าเร็จอย่างมากในลุ่มน�้าไนล์ถึงกับท�าให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของศาสนาต่าง ๆ  

จากบรรดาปรัชญาเมธีและแม้แต่จักรพรรดิโรมันพระนามว่าดิโอเคลเตียน (Diocletian)

 จากอียิปต์ ศาสนามาณีกีได้แพร่ข้ามไปยังแอฟริกาเหนือ ซึ่งบางทีอาจเป็นเพราะสาวก 

คนหนึ่งของท่านมณีได้นําเข้าไปเผยแพร่ เป็นการวางพื้นฐานไว้ก่อนแล้ว การที่เซนต์ออกัสตีน  

(St. Augustine) และบรรดาศิษย์ของท่านในระยะต่อมาได้ยอมรับลัทธิมาณีกีในระหว่าง  

พ.ศ. ๙๑๖-๙๒๕ น้ัน ย่อมชี้ให้เห็นความสําคัญของลัทธิมาณีกี ว่ามีอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษท่ี 

๑๐ โดยเฉพาะที่เมืองคาร์เทจ (Carthage) แม้ต่อมาลัทธิมาณีกีต้องถอยร่นไปเกือบทุกหนทุกแห่งใน

ซกีโลกตะวนัตก แต่ในแอฟรกิาเหนือ ลทัธมิาณีกกีย็งัคงตัง้ม่ันอยูต่่อมาอกีหลายร้อยปี แม้ว่าจะมลีกัษณะ

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่หรือมีความเป็นคริสต์ศาสนามากขึ้นก็ตาม ลัทธิมาณีกีไปถึงกรุงโรมในสมัย 

โปปมิลเตียเดส (Miltiades : พ.ศ. ๘๕๔-๘๕๗ และมีศิลา จารึกแผ่นหนึ่งที่ซาโลนี (Salonae)  

ใกล้เมืองสปลิต (Split) ปัจจุบันอยู่ในประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งได้สร้างอุทิศให้แก่ “พรหมจารี  
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มาณีเกียน” (“Manichaean Virgin”) แสดงให้เห็นว่า นับตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เป็นต้นมา 

เมอืงดลัมาเตยี (Dalmatia) กเ็ป็นเป้าหมายทีล่ทัธิมาณกีีพยายามจะเข้าไปเผยแพร่ด้วย ลัทธมิาณกีี

ได้ผ่านทางประเทศอิตาลเีข้าไปยงัภาคใต้ของกอล (Gaul) ซ่ึงปัจจบุนัอยูใ่นประเทศฝรัง่เศส และจากกอล

ผ่านทวีปแอฟริกาเหนือเข้าไปยัง แหลมสเปน

 พุทธศตวรรษที่ ๙ เป็นจุดเริ่มต้นที่ลัทธิมาณีกีได้แพร่เข้าไปสู่อาณาจักรโรมัน ข้อเท็จจริงที่ว่า

ลัทธิมาณีกีได้ถูกโจมตีและรบกวนทุกหนทุกแห่งย่อมชี้ให้เห็นว่า ลัทธิมาณีกีมีแพร่อยู่ทุกหนทุกแห่งใน

ลกัษณาการทีน่่าเกรงขามมาก อย่างไรกต็าม ลทัธมิาณกีกีไ็ด้เสือ่มลงอย่างรวดเรว็มาก วตัถปุระสงค์แห่ง

กฎหมายที่ศาสนจักร และ อาณาจักรประกาศออกมาเพื่อปราบปรามลัทธิมาณีกีได้ปลุกให้ลัทธิมาณีกี

ตืน่ตวัขึน้มาอกี และท�าให้รวมตวักนัอย่างเหนยีวแน่น ต่อมา ในราวตอนกลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๑ ลทัธิ

มาณีกีดูเหมือนจะสูญส้ินไปจากยุโรปตะวันตกเกือบสิ้นเชิง และในศตวรรษต่อมาก็สูญไปจาก

จักรวรรดิภาคตะวันออก

พัฒนาการของลัทธิมาณีกีในอิหร่านและบุรพทิศ
 ในสมัยท่ีท่านมณียังมีชีวิตอยู่ลัทธิมาณีกีได้แพร่เข้าไปในแคว้นต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกของ

จักรวรรดิอิหร่าน ดูเหมือนว่าก่อนที่จักรวรรดิซาซาเนียนจะล่มจมเมื่อ พ.ศ. ๑๑๙๔ นั้น ศาสนทูตของ

ลัทธิมาณีกียังมิได้ข้ามไปถึงภาคเหนือของแม่นํ้าโอซุส (Oxus) หรือ อามู ดารยา (Amu Darya) 

หรือมิได้ข้ามไปพ้นเทือกเขาปามีร์ (Pamir Mountains) เลย โขราซานนับว่าเป็นที่มั่นที่เข้มแข็ง

แห่งหนึ่งของลัทธิมาณีก ีและก็ ณ โขราซานนี้เอง บางทีจะเป็นในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ที่ได้มี

การจัดตั้งพรรคที่เคร่งครัดของ พวกเทนาวระ (denavar) ขึ้น ความเคร่งครัดในศาสนาของพวกนี้ 

ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกกับศาสนจักรแม่ในบาบิโลเนียอยู่เป็นเวลานาน แต่ก็สามารถทําให้

ประชาชนในเอเชียกลางและชาวจีน หันมานับถือลัทธิมาณีกีได้

 ภายในประเทศอิหร่านเอง แม้ลัทธิมาณีกีจะไม่สามารถพัฒนาได้ในรัชสมัยท่ีกษัตริย์ซาซานิด 

ทั้งหลายปกครอง ทั้งยังจะถูกประหารชีวิตไปบ้างก็ตาม แต่ลัทธิมาณีกีก็พยายามท่ีจะธ�ารงอยู่ต่อไป  

การที่พวกอาหรับได้พิชิตประเทศอิหร่านได้ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ หาได้เป็นการโจมตีลัทธิมาณีกี 

ให้สูญสิ้นไม่ ความจริงกลับทําให้ลัทธิมาณีกีในบาบิโลเนียกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ชั่วระยะหนึ่ง 

และยังกระตุ้นให้กลุ่มผู้นับถือลัทธิมาณีกีหลายกลุ่มที่หนีไปอยู่ในอิรักและภูมิภาคใกล้เคียงกลับมา 

ยังอิหร่านอีก ในยุคนี้ได้มีกิจกรรมทางด้านวรรณกรรมมาก พร้อมกันนั้นก็มีความแตกร้าวที่ท�าให้

ศาสนจักรแม่ป่ันป่วนและแตกแยกในทีส่ดุ ความป่ันป่วนนีบ่้งชัดว่า พทุธศตวรรษท่ี ๑๓ เป็นยคุรุง่เรอืง

ของพวกนับถือลัทธิมาณีกีในเมโสโปเตเมีย บางท่ีอาจเป็นผลมาจากระบอบการปกครองท่ีใจกว้าง 
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ของกาหลิบของพวก อุมัยยาด (Umayyads) การที่พวกอับบาซีดร์ (Abbasids) ได้กลับมามีอ�านาจ 

เม่ือ พ.ศ. ๑๓๑๘ ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติอย่างฉับพลัน และได้เริ่มต้นการ 

ประหารชีวิตอย่างนองเลือดอีกครั้งหนึ่ง ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ พวกมาณีกีถูกบีบบังคับให้ต้องไป 

ลี้ภัยอยู่ในโขราซาน (Khorasan) และ ท่ีม่ันของหัวหน้าลัทธิมาณีกีก็เปลี่ยนจากบาบิโลเนียไปยัง

มณฑล สะมารกันด์ (Samarkand) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสาธารณรัฐโซเวียต โซเซียลิสต์อุซเบกิสถาน 

(Uzbekistan)

 แต่ใน ๓๐ ปีสุดท้ายของพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ศาสนจักรมาณีกีได้ขยายตัวเข้าไปในตะวันออกไกล 

จากเอกสารที่ได้มาจากเอเชียกลางท�าให้ทราบว่าลัทธิมาณีกีได้ไปปรากฏตัวในประเทศจีนเมื่อ  

พ.ศ. ๑๒๑๘ การทีจ่นีพชิติเตอร์กสิถานตะวนัออก (Eastern Turkistan) และการกลบัสถาปนาสายการ

เดินทางด้วยกองคาราวานท่ียิ่งใหญ่ใหม่ นับว่าสอดคล้องกับการที่คณะศาสนทูตมาณีกีคณะหนึ่ง 

ได้มาถงึประเทศจีนเป็นครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. ๑๒๓๗ ใน พ.ศ. ๑๒๗๔ โฟวโตตนั (Fou-to-tan) ชาวจนี 

ผูเ้ป็นบชิอปในลัทธิมาณีกซีึง่ปฏบิตัติามพระราชโองการของจกัรพรรดิ ได้เรยีบเรยีงคาํสอนของลทัธิ

มาณกีขึ้น นับว่าเป็นการย่อคําสอนแบบหนึ่งที่มุ่งหมายจะช้ีแจงให้บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ทั้งหลายได้ทราบเกี่ยวกับคําสอน คัมภีร์ และระเบียบวินัยของลัทธิมาณีกี ทั้งยังตั้งใจที่จะเร้าใจ 

ให้ทางราชการยอมรับลัทธิมาณีกีโดยวิธีนําเอาคําสอนในลัทธิเต๋า พระพุทธศาสนา และลัทธิมาณีกี

ที่แท้จริง ผสมเข้าด้วยกันอย่าง ชาญฉลาด ในปีต่อมา คือ พ.ศ. ๑๒๗๕ ได้พบจารึกที่ระบุว่าจีนได้ให้

เสรีภาพในการเคารพบูชาศาสนา และจากจุดนี้เองที่ลัทธิมาณีกีได้ประสบความส�าเร็จอย่างล้นเหลือ  

เร่ิมต้นเม่ือ พ.ศ. ๑๒๘๘ พวกวีกูร์ (Vighur) ซ่ึงเป็นประชาชนชาวเติร์กของจีนภาคตะวันตกได้ต้ัง

อาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มองโกเลียเหนือ และได้ขยายตัวจากแม่น�้าอี้หล่ี 

(Ili) ทางภาคตะวันตกไปยังแม่น�้าฮวงโหทางภาคตะวันออก ปรากฏว่ามีข่านองค์หน่ึงได้หันมานับถือ 

ลัทธมิาณกีเีมือ่ พ.ศ. ๑๓๐๕ แล้วลทัธมิาณกีกีไ็ด้กลายเป็นศาสนาทางราชการของรฐัวกีร์ู และต่อมา 

ก็ได้แพร่เข้าไปยังไซบีเรีย แต่ก�าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ว่าเข้าไปตั้งแต่เมื่อใด

 แต่ชยัชนะทีล่ทัธมิาณกีทีีเ่หนอืเอเชยีตะวนัออกนัน้มอียูเ่พยีงชัว่ระยะเวลาอนัสัน้เท่านัน้ เมือ่พวก

เคอร์กสิเตร์ิก (Kerghiz Turks) ท�าลายอาณาจกัรวกีร์ูลงได้เมือ่ พ.ศ. ๑๓๘๓ สถานการณ์ได้เปลีย่นแปลง

อย่างรุนแรง พวกท่ีนับถือลัทธิมาณีกีซึ่งอ่อนแอลงและกระจัดกระจายกันไปนั้นยังพอมีหลงเหลือ 

อยู่บ้างในบางแคว้นของวีกูร์จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ลัทธิมาณีกียังคงอยู่ในเตอร์กิสถานตะวันออก

จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เม่ือพวกมองโกลซึ่งมีเจงกิสข่านเป็นผู้นําได้ยกกองทัพไปย่ําย ี

เตอร์กิสถานนั้น ลัทธิมาณีกีก็ได้ถูกทําลายเป็นคร้ังสุดท้ายด้วย ในประเทศจีน หลังจากที่วีกูร์ 
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หมดอํานาจแล้วกไ็ด้ห้ามเผยแพร่ลทัธมิาณกีเีมือ่ พ.ศ. ๑๓๘๖ และปรากฏว่าพวกมาณกีไีด้ถูกประหาร

ชีวิตไปเป็นจํานวนมาก แต่ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยเฉพาะที่มณฑล 

ฟูเกี้ยน (Fukien) และเกาะฟอร์โมซา (Formosa)

เชื้อสายของลัทธิมาณีกีในสมัยกลาง

 ในสมัยกลางของยุโรป ลัทธิมาณีกีก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างในรูปของนิกายต่าง ๆ  ที่พัฒนาโดยตรง

จากประเพณดัีง้เดมิไม่มากกน้็อย นักประวติัศาสตร์เป็นจ�านวนมาก เรยีกนกิายเหล่านีว่้า “มาณกีใีหม่” 

(neo-Manichaean) อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏว่านิกายเหล่านี้ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่บ้าง  

แต่ตัวเชื่อมของแต่ละนิกายหรือบรรพบุรุษของแต่ละนิกายที่มีต่อศาสนาที่แท้ของท่านมณียังเป็นเรื่อง 

ที่สงสัยกันอยู่ ข้อเท็จจริงท่ีว่า ในสมัยที่แต่ละนิกายที่ถือว่าตนเป็น “พวกมาณีกี” นั้น ก็มิได้มีอะไร 

ทีจ่ะพสิจูน์ให้เหน็ว่าตนเป็นพวกมาณกีทีีแ่ท้จรงิ อย่างสมเหตุสมผลเลย เพราะ คาํว่า “มาณกีี” ในสมยั

หลัง ๆ นี้ มักบ่งถึงการเคลื่อนไหวหรือกระบวนการทุกกระบวนที่ถูกเพ่งเล็งว่า เป็นมิจฉาทิฐิทั้งใน 

ไบแซนไทน์ตะวันตกสมัยกลาง และแม้แต่ใน โลกของศาสนาอิสลาม

 ดเูหมอืนว่าลทัธมิาณกีจีะมอียู ่๓ นกิายทีเ่กดิต่อเนือ่งกนัคือ นกิายพอลเิซียน (Paulician) นกิาย

โบโกมิล (Bogomils) และ นิกายคาทารี (Cathari) พวกพอลิเซียนดูเหมือนจะเกิดในอาร์มีเนีย  

(Armenia ปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกของตุรกีและในสาธารณรัฐโซเวียตโซเซียลิสต์อาร์มีเนีย)  

เมือ่พทุธศตวรรษท่ี ๑๒ และแพร่หลายไปท่ัวภาคตะวันออกของอาณาจกัรไบแซนไทน์ ซ่ึงนบัเป็นศาสนา

ที่ท้าทายศาสนาดั้งเดิมในอาณาจักรนั้นอย่างน่ากลัวมาก และทั้งยังเป็นอันตรายต่อวงการทหารและ

การเมืองด้วย ตามสายตาของพวกคริสต์ศาสนิกชนและประจักษ์พยานในยุคนั้น ลัทธิพอลิเซียน  

(Paulicianism) ก็คือการกลับมีชีวิตใหม่ของลัทธิมาณีกีนั่นเอง

 บรรดาศาสนทตูของลทัธิพอลิเซยีนทีเ่ข้าไปในบลัแกเรยี ประมาณกลางพทุธศตวรรษท่ี ๑๔ นัน้ 

ได้ก่อให้เกิดกระบวนการ โบโกมิส ลัทธิโบโกมิล (Bogomilism) ซึ่งเป็นกระบวนการแบบนักพรต

และแบบปฏิวัติในการปฏิวัติลัทธิดั้งเดิม (Orthodoxy) ของไบแซนไทน์ ได้แพร่หลายเข้าไป 

ในคาบสมุทรบอลข่าน (Balkan Peninsula) โดยเฉพาะในมาเซโดเนียตะวันตก (Western  

Macedonia) บอสเนีย (Bosnia อยู่ในประเทศยูโกสลาเวียปัจจุบัน) และสลาโวเนีย (Slavonia  

อยู่ในยูโกสลาเวียปัจจุบัน) และได้เข้าไปถึงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) ซึ่งได้แก่

เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) ปัจจุบนั ชายทะเลแห่งเอเชียไมเนอร์ แล้วก็แทรกซมึเข้าไปในรสัเซยี และ

ที่รัสเซียนี้เองได้ก่อให้เกิดความเชื่อถือที่ลี้ลับและลัทธิพิธีแปลก ๆ
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 นับว่าเป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือ ลัทธิมาณีกีที่ได้เข้ามาสู่เอเชียกลางและประเทศจีนนั้น 

ได้พยายามปรับคําสอนของตนให้เข้ากับพระพุทธศาสนา จารึกของจีน พ.ศ. ๑๒๘๖ ได้กล่าวว่า 

ลัทธมิาณกีไ็ด้แอบอ้างคาํสอนในพระพุทธศาสนาไปหลอกลวงประชาชนให้หลงเชือ่ ทัง้นีโ้ดยอ้างว่า

มณีได้สอนไว้ว่า พระพุทธเจ้า โซโรอัสเตอร์ และพระเยซู ล้วนเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาของพระเจ้า 

ที่เกิดก่อนท่าน และในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา บรรดาสาวกของมณีก็ได้เอาคําศัพท์และ

สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ ประชาชนคุ้นดีแล้วมาใช้เป็นของตน เทวดาของพวกมาณีกีจึงมี

ลักษณะคล้ายพระโพธิสัตว์ คือนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว และที่ถํ้าตุนหวงในประเทศจีนก็ได้พบจารึก

ท่ีมีข้อความบอกว่าพระเยซูก็เป็นพุทธะ ท่านมณีก็เป็นพุทธะ การสร้างประโยคและวลีของคัมภีร ์

ในลัทธิมาณกีกีค็ล้ายกบัพระสตูรในพระพุทธศาสนาในบางแห่ง ลทัธเิต๋ากับลทัธมิาณีกีได้มกีารติดต่อ

สมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิยิง่กว่าพระพทุธศาสนาเสียอกี ฮูหวัชิง (Hu-hua-ching) ถือว่า พระพุทธเจ้า

เป็นเอกลักษณ์กับเล่าจื้อและมณี คัมภีร์ในลัทธิมาณีกี ๒ คัมภีร์ ได้เข้ามาปะปนอยู่ในคัมภีร์ลัทธิเต๋า

 ในภาคตะวันตกของจีนและเอเชียกลาง พระพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิมาณีกี คริสต์ศาสนา

นิกายเนสตอเรียน (Nestorian) และศาสนาโซโรอัสเตอร์ ได้ยืมคําสอนของกันและกันไปใช้ ทํานอง

เดียวกับพระพุทธศาสนากับลัทธิเต๋าในปัจจุบัน ซึ่งทําให้หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาถูกทําให้

ผันแปรไปบ้าง

 ในสมัยราชวงศ์ถัง ลัทธิมาณีกี คริสต์ศาสนานิกายเนสตอเรียน และกระแสธารใหม่ของ

พระพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่ประเทศจีน ทั้ง ๓ ศาสนานี้ มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน พวกนักบวชใน 

๓ ศาสนานี้ อาจให้ความร่วมมือแก่กันและกัน กลางสมัยราชวงศ์ถัง ลัทธิมาณีกี คริสต์ศาสนานิกาย

เนสตอเรียน ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ได้แพร่หลายอยู่ในประเทศจีน ต่อมาถึง พ.ศ. ๑๓๔๖ จักรพรรดิ 

หวูซุง (Wu-Tsung) ซึ่งเคร่งครัดในลัทธิเต๋ามากได้กดขี่รังแกลัทธิมาณีกี

 ลัทธิมาณีกีที่เข้าไปเผยแพร่อยู่ทางตะวันตกก็พยายามปรับตัวเข้ากับคําสอนในคริสต์ศาสนา

และกลายเป็นคริสต์มากขึน้ ส่วนทีเ่ข้ามาเผยแพร่อยูใ่นตะวนัออกโดยเฉพาะในประเทศจนีกพ็ยายาม

ปรับตัวเข้ากับพระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋า จึงมีลักษณะเป็นพุทธมาก.
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ศึกษาวิเคราะห์โลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา
ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ

ราชบัณฑิต

บทน�า
 ในหนังสือ “สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต” ปี ๒๕๖๐ ผู้เขียนได้เสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง 

“ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ค�า โลกธาตุ ทางพระพุทธศาสนา กับ ค�า เอกภพ ทางดาราศาสตร์”  

โดยเน้นการแปลศัพท์และการวเิคราะห์ความหมายตามรูปศัพทน์ิยมใช้ที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ 

ผู้เขียนได้สรุปไว้ตอนท้ายว่า ที่น�าเสนอมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงปัญหาการแปลศัพท์และการแปลความ

เท่านั้น ต่อไปจะศึกษาเรื่องโลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา ซึ่งเป็นเรื่องจักรวาลวิทยาแนวพุทธ  

เพื่อรวมพิมพ์ในหนังสือ “พุทธอภิปรัชญา ในพระไตรปิฎก” ที่ก�าลังรวบรวมข้อมูลอยู่

 ในบทความน้ีจะเสนอการศึกษาวิเคราะห์โลกธาตุ ๓ ขนาดที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และ 

อรรถกถาต่างๆ ตามทรรศนะทางอภิปรัชญา เพ่ือหาค�าตอบว่า โลกธาตุทั้ง ๓ ขนาดนี้มีสภาวะ 

เป็นความจริงทางปรวิสัย คือความจริงที่ผู้รู้ทั้งหลายยอมรับตรงกัน เหมือนกับเอกภพทางดาราศาสตร์

หรือไม่ อย่างไร วิธีการศึกษาวิเคราะห์ประกอบด้วย 

 ๑)  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด ที่ปรากฏในพระสูตรและธัมมกถาต่างๆ ใน 

พระไตรปิฎก และสอบทานกับอรรถกถาของพระสูตรนั้นๆ 

 ๒)  น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักอภิปรัชญา โดยใช้ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang theory)  

ของดาราศาสตร์เป็นแนวเทียบในส่วนที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของโลกธาตุ

ข้อมูลเกี่ยวกับโลกธาตุ ๓ ขนาด
 ในจูฬนิกาสูตร

1
 พระอานนท์ทูลขอให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องโลกธาตุให้ภิกษุทั้งหลายฟังและ

จดจ�าไว้ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโลกธาตุ ๓ ขนาดให้ฟัง มีใจความดังนี้

 ๑.  โลกธาตุ ๓ ขนาด

  ๑.๑ โลกธาตุขนาดเล็ก (จูฬนิกา โลกธาตุ) เรียกชื่อว่า สหัสสีโลกธาตุ 

  ๑.๒ โลกธาตุขนาดกลาง (มชฺฌิมิกา โลกธาตุ) เรียกชื่อว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ

  ๑.๓ โลกธาตุขนาดใหญ่ (มหาสหสฺสี โลกธาตุ) เรียกชื่อว่า ติสหัสสีโลกธาตุ

 1
 มหาจุฬา, องฺ.ติก.(บาลี) ๒๐/๘๑/๒๒๐-๒๒๒?
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 ๒.  อาณาเขตของโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด 

  ๒.๑ อาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็ก

  พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า ดวงจันทร์ (๑ ดวง) ดวงอาทิตย์ (๑ ดวง) โคจรส่องแสงให้ทิศ 

ทัง้ปวงสว่างรุง่โรจน์ได้ไกลเท่าใด อาณาบรเิวณเท่านัน้ จัดเป็น ๑ จักรวาล (เอกจกกฺวาฬํ)
2
 ๑ จักรวาลนัน้

คูณด้วย ๑,๐๐๐ (ตาว สหสฺสธา) เป็น ๑,๐๐๐ จักรวาล (สหสฺสจกฺกวาฬานิ) ๑,๐๐๐ จักรวาลนี้  

จัดเป็น ๑   

  สหัสสีโลกธาตุ (เพราะ) ในสหัสสีโลกธาตุนั้นมีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ ขุนเขา

สเินร ุ๑,๐๐๐ ชมพทูวปี ๑,๐๐๐ อปรโคยานทวปี ๑,๐๐๐ อตุตรกรุุทวปี ๑,๐๐๐ ปพุพวเิทหทวปี ๑,๐๐๐ 

มหาสมุทร ๔,๐๐๐ ท้าวมหาราช ๑,๐๐๐ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ๑,๐๐๐ ชั้นดาวดึงส์ ๑,๐๐๐  

ชั้นยามา ๑,๐๐๐ ชั้นดุสิต ๑,๐๐๐ ชั้นนิมมานรดี ๑,๐๐๐ ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๑,๐๐๐ และพรหมโลก 

๑,๐๐๐ นี้คือ ๑ โลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ

  ๒.๒ อาณาเขตของโลกธาตุขนาดกลาง

  พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า โลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่าสหัสสีโลกธาตุ คูณด้วย ๑,๐๐๐  

(สหสฺสธา) เป็นโลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ

  อรรถกถาอธิบายเสริมว่า สหัสสีโลกธาตุคูณด้วย ๑,๐๐๐ คือ ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ จึงเป็น 

โลกธาตุที่มีอาณาเขต ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล (ทสสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาณา โลกธาตุ)
3

  ๒.๓ อาณาเขตของโลกธาตุขนาดใหญ่

  พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า โลกธาตุขนาดกลางที่เรียกว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ คูณด้วย ๑,๐๐๐ 

(สหสฺสธา) เป็นโลกธาตุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ติสหัสสีโลกธาตุ

  อรรถกถาอธิบายว่า ทวิสหัสสีโลกธาตุ คูณด้วย ๑,๐๐๐ (คือ ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ x ๑,๐๐๐) 

จึงเป็นโลกธาตุที่มีอาณาเขต ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล (โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาโณ โลโก)
4

 ๓.  โลกธาตุ ๓ ขนาด กับ พุทธเขต ๓ เขต

 พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องโลกธาตุ ๓ ขนาด เพ่ือเป็นมาตรการวัดความสามารถในการแสดง

ธรรมของพระอรหันตสาวก เปรียบเทียบกับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย กล่าวคือ  

เมื่อทรงอธิบายอาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ ทรงย�้าว่า พระอรหันตสาวก

 2
 มหาจุฬา, องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔-๒๓๕

 3
 มหาจุฬา, องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔-๒๓๕

 4
 มหาจุฬา, องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔-๒๓๕
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สามารถใช้เสียงประกาศธรรมให้มนุษย์ เทวดาและพรหมรู ้เรื่องได้ไกลแค่สหัสสีโลกธาตุเท่านั้น  

ส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถใช้พระสุรเสียงแสดงธรรมให้รู้เรื่องได้ไกลกว่าโลกธาตุ

ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ติสหัสสีโลกธาตุ โลกธาตุ ๓ ขนาดจึงเกี่ยวข้องกับพุทธเขต ๓ เขต คือ ชาติเขต 

อาณาเขตและวิสัยเขตของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งอรรถกถา
5
 อธิบายรายละเอียดไว้ สรุปได้ดังนี้

 ๑.  ชาติเขต คืออาณาบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว เนื่องด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  

ในโอกาสที่พระโพธิสัตว์พระชาติสุดท้ายจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ๑ ในเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์

พระมารดา ๑ ในเวลาประสูติ ๑ ในเวลาเสด็จออกผนวช ๑ ในเวลาตรัสรู้ ๑ ในเวลาทรงแสดง 

ปฐมเทศนา ๑ ในเวลาปลงพระชนมายุสังขาร ๑ และในเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๑ ซึ่งมีข้อมูลว่า 

เกิดแผ่นดินไหวใน ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ (๑๐,๐๐๐ จักรวาล)

 ๒.  อาณาเขต คืออาณาบริเวณ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล (โลกธาตุขนาดใหญ่) ที่พระพุทธมนต ์

ต่อไปนี้แพร่ไปถึง คือ ๑. อาฏานาฏิยปริตร ๒. อิสิคิลิปริตร ๓. ธชัคคปริตร ๔. โพชฌังคปริตร  

๕. ขันธปริตร ๖. โมรปริตร ๗. เมตตาปริตร และ ๘. รัตนปริตร

 ๓.  วิสัยเขต คืออาณาบริเวณท่ีพระวิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแผ่ไปถึง  

มีขนาดก�าหนดไม่ได้ หมายความว่า ไกลกว่า โลกธาตุขนาดใหญ่

 ในสงัขารูปปัตติสตูร
6
 พระพทุธองค์ตรสัว่า ภกิษผุูป้ระกอบด้วยศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 

สามารถไปเกิดในพรหมโลก เป็น สหัสสพรหม (ผู้สามารถแผ่แสงสว่างได้ไกลตลอด ๑ สหัสสีโลกธาตุ) 

เป็น ทวิสหัสสพรหม (ผู้สามารถแผ่แสงสว่างได้ไกลตลอด ๒ สหัสสีโลกธาตุ) เป็น ติสหัสสพรหม  

(ผู้สามารถแผ่แสงสว่างไปไกลตลอด ๒ สหัสสีโลกธาตุ) เป็น สตสหัสสพรหม (ผู้สามารถแผ่แสงสว่าง 

ได้ไกลตลอด ๑๐๐ สหัสสีโลกธาตุ)

 พระพทุธพจน์นีแ้สดงว่า สหสัสโีลกธาต ุหรอืโลกธาตุขนาดเลก็มจี�านวนมาก ซึง่ในพระสตูรนีแ้สดง

ไว้ ๑๐๐ สหัสสีโลกธาตุ

 ในพรหมชาลสูตร
7
 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

8
 ปัญจวัคคิยกถา

9
 และ ธัมมเทสนากถา

10
 กล่าวถึง

แผ่นดนิไหวเนือ่งด้วยพระบารมขีองพระพทุธเจ้าในกรณทีีก่ล่าวถงึในทีน่ัน้ ๆ  ว่า เกดิแผ่นดนิสัน่สะเทอืน

 5
 มหาจุฬา, องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔-๒๓๕

 6
 มหาจุฬา, ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑๖๕-๑๖๘/๑๔๘-๑๕๑

 7
 มหาจุฬา, ที.สี.(บาลี) ๙/๑๔๙/๔๖

 8
 มหาจุฬา, ส�.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๗๐

 9
 มหาจุฬา, วิ.มหา.(บาลี) ๔/๑๗/๑-๖ 

 10
 มหาจุฬา, อภิ.ก.(บาลี) ๓๗/๘๐๖/๔๖๖
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ตลอด ๑๐ สหัสสีโลกธาตุ ซึ่งอยู่ในก�าหนดชาติเขตดังกล่าวข้างต้น ก็บอกถึงจ�านวนโลกธาตุขนาดเล็ก

เหมือนกัน

 ในสมัยสูตร
11

 กล่าวถึงการประชุมใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน มีพระสงฆ์ผู้เพิ่งส�าเร็จเป็น

พระอรหันต์จ�านวน ๕๐๐ รูป และมีเทวดาจากสหัสสีโลกธาตุ ๑๐ โลกธาตุ (ทสสหสฺสีโลกธาตุ) มาร่วม

ประชุม เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้า

 ข้อมูลนี้ก็แสดงถึงจ�านวนของโลกธาตุขนาดเล็กที่อยู่ในพุทธเขต

 ในมหาโคสิงคสูตร
12

 กล่าวถึงการประชุมของพระมหาเถระหลายรูปท่ีป่าโคสิงคสาลวัน มีพระ

สารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระอานนท์และพระเถระ 

ผูม้ชีือ่เสยีงรปูอืน่ๆ อกีหลายรปู พระสารบีตุรผู้เป็นประธานกล่าวปรารภป่าโคสิงคสาลวนัว่า เป็นสถานท่ี

น่ารื่นรมย์ ไม้สาละออกดอกบานสะพรั่งทุกต้น มีกลิ่นดุจกลิ่นทิพย์ฟุ้งไปทั่วทิศ แล้วต้ังค�าถามถาม 

พระมหาเถระทกุรปูว่า “ป่าโคสงิคสาลวนันีจ้ะพงึงามด้วยภกิษเุช่นไร” พระมหาเถระต่างแสดงทรรศนะ

ของตนมาโดยล�าดับ เมื่อมาถึงพระอนุรุทธะ ท่านตอบว่า “พึงงามด้วยภิกษุผู้มีตาทิพย์ตรวจดูโลก  

๑,๐๐๐ โลก (สหสฺส� โลกาน�) เหมือนคนตาดีที่ขึ้นไปยืนบนปราสาทอันโอ่อ่าชั้นสูงสุด มองดูวงกลมแห่ง

กงล้อ จ�านวน ๑,๐๐๐ ได้ ฉะนั้น” ค�าว่า “โลก ๑,๐๐๐ โลก” นี้ อรรถกถา
13

 อธิบายว่า หมายถึง 

สหัสสีโลกธาตุ ๑,๐๐๐ (สหสฺส� โลกธาตูน�)

 ข้อมลูนีย้นืยนัว่า โลกธาตขุนาดเลก็ ทีเ่รียกว่า สหสัสโีลกธาตนุัน้ มจี�านวนมากถงึ ๑๐๐ ถงึ ๑,๐๐๐ 

โลกธาต ุจรงิๆ และเป็นไปตามทีพ่ระพทุธองค์ตรสัไว้ในจฬูนกิาสตูรว่า พระอรหันตสาวกสามารถใช้เสยีง

แสดงธรรมให้รู้เรื่องได้แค่โลกธาตุขนาดเล็กเท่านั้น

 ในตวุฏกสตุตนทิเทส
14

และสารปีตุตสตุตนทิเทส
15

 พระสารีบตุรเถระ อคัรสาวกฝ่ายขวาอธบิาย

พุทธคุณข้อ “ทรงมีพระจักษุแจ่มแจ้งด้วยทิพพจักขุ (ทิพฺเพน จกฺขุนาปิ วิวฏจกฺขุ) ว่า “พระผู้มีพระภาค

ทรงเห็นหมู่สัตว์ซึ่งก�าลังจุติ ก�าลังอุบัติ เลว ประณีต ผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม ไปดี ตกยาก  

ด้วยทิพพจักขุอันหมดจดเหนือจักษุมนุษย์ ทรงทราบหมู่สัตว์ผู ้เป็นไปตามกรรมว่า ‘สัตว์เหล่านี ้

แหละหนอประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�า

ด้วยอ�านาจมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายแล้ว ก็เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วย

 11
 มหาจุฬา, ส�.ส.(บาลี) ๑๕/๓๗/๒๙

 12
 มหาจุฬา, ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓๓๕/๒๙๘-๒๙๙

 13
 มหาจุฬา, ม.มู.อ.(บาลี) ๒/๓๓๕/๑๖๑, องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔

 14
 มหาจุฬา, ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๕๖/๒๙๖

 15
 มหาจุฬา, ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๙๑/๓๘๑
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กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�าด้วยอ�านาจ 

สัมมาทิฏฐิ หลังจากตายแล้วก็เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์’ ...เมื่อทรงประสงค์ จะทรงเห็นโลกธาตุ ๑  

โลกธาตุบ้าง ๒ โลกธาตุบ้าง ๓ โลกธาตุบ้าง ๔ โลกธาตุบ้าง ๕ โลกธาตุบ้าง... ๑๐ โลกธาตุบ้าง...  

๒๐ โลกธาตุบ้าง... ๓๐ โลกธาตุบ้าง... ๔๐ โลกธาตุบ้าง... ๕๐ โลกธาตุบ้าง... ๑๐๐ โลกธาตุบ้าง  

ทรงเห็นโลกธาตขุนาดเลก็ท่ีเรยีกว่า สหสัสโีลกธาตุบ้าง ทรงเหน็โลกธาตุขนาดกลางท่ีเรยีกว่า ทวสิหสัสี-

โลกธาตุบ้าง ทรงเห็นโลกธาตุขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ติสหัสสีโลกธาตุบ้าง” ค�าว่า “โลกธาตุ ๑ โลกธาตุ” 

จนถึง “๑๐๐ โลกธาตุ” อรรถกถา
16

 อธิบายเสริมว่า หมายถึง จักรวาล

 ข้อมูลในมหานิทเทสนี้สนับสนุนข้อมูลในจูฬนิกาสูตร ว่า พระสารีบุตรเถระได้ฟังเร่ืองนี้จาก

พระพุทธองค์ด้วย และรับรองว่า พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นโลกธาตุด้วยทิพพจักขุญาณสมตาม 

พระพุทธคุณดังกล่าว

 ในอัฏฐานบาลิ ปฐมวรรค
17

 พหุธาตุกสูตร
18

 และสัมปสาทนียสูตร
19

 กล่าวถึงกฎธรรมชาติของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “เป็นไปไม่ได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันใน 

โลกธาตุเดียวกัน” ค�าว่า โลกธาตุเดียวกัน” ในที่นี้ อรรถกถา
20

 อธิบายว่า หมายถึง “จักรวาลเดียวกัน” 

และอธิบายเสริมว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในจักรวาลนี้เท่านั้น ไม่เสด็จอุบัติในจักรวาลอื่น

ข้อมูลนี้แสดงว่า ค�าว่า โลกธาตุ หมายถึงจักรวาลก็มี

องค์ประกอบของโลกธาตุ

 ตามข้อมูลในจูฬนิกาสูตรท่ีอ้างถึงข้างต้น พบว่า โลกธาตุหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยจักรวาลจ�านวน 

๑,๐๐๐ แต่ละจักรวาล ประกอบด้วย (๑) ดวงจันทร์ ๑ ดวง (๒) ดวงอาทิตย์ ๑ ดวง (๓) โลก 

(แผ่นดิน) ซึ่งประกอบด้วยขุนเขาสิเนรุ ๑ ลูก เป็นศูนย์กลางของจักรวาล)
21

 ทวีป ๔ ทวีป คือ ชมพูทวีป 

อปรโคยานทวีป ปุพพวิเทหทวีปและอุตตรกุรุทวีป มหาสมุทร ๔ มหาสมุทร (๔) สวรรค์ ๖ ชั้น คือ 

ชั้นจาตุมมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส์ ช้ันยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี และ  

(๕) พรหมโลก (๑๖ ชั้น)

 16
 ขุ.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๕๖/๓๐๕

 17
 มหาจุฬา, องฺ.เอกก.(บาลี) ๒๐/๒๗๗/๒๙

 18
 มหาจุฬา, ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑๒๙/๑๑๕

 19
 มหาจุฬา, ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๖๑/๙๙

 20
 มหาจุฬา, องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๒๗๗/๔๑๓

 21
 มหาจุฬา, ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๕๕๓/๒๖๘
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 อรรถกถา
22

อธิบายเสริมพระพุทธพจน์ในพระสูตรนี้สรุปได้ดังนี้

 ๑.  ดวงจันทร์มีปริมณฑล ๔๙ โยชน์ ดวงอาทิตย์มีปริมณฑล ๕๐ โยชน์ สวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

มีปริมณฑล ๑๐,๐๐๐ โยชน์ เท่ากับภพอสูร อเวจีมหานรกและชมพูทวีป ส่วนอปรโคยานทวีปและ 

ปุพพวิเทหทวีปมีปริมณฑล ๗,๐๐๐ โยชน์ อุตตรกุรุทวีป ๘,๐๐๐ โยชน์ (ทวีปทั้ง ๔ นี้อยู่บนโลก)

 ๒.  โลก(แผ่นดินนี)้ หนา ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์ ตัง้อยูบ่นน�า้ (มนี�า้ล้อมรอบ) น�า้หนา ๔๘๐,๐๐๐ โยชน์ 

น�้านี้มีลมรองรับอยู่ (มีแรงดันของลมรับไว้) ลมมีความหนา ๙๖๐,๐๐๐ โยชน์

 ๓.  บนโลก มภีเูขาสเินรสุงูทีส่ดุ คอื หยัง่ลกึลงไปในมหาสมทุร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สงูขึน้ไปในอากาศ 

๘๔,๐๐๐ โยชน์ ล้อมรอบด้วยภูเขาบริวาร ๗ ลูก ได้แก่ 

  ๑. ภูเขายุคนธร   ๒. ภูเขาอีสธร   ๓. ภูเขากรวิก 

  ๔. ภูเขาสุทัสสนะ   ๕. ภูเขาเนมินธร   ๖. ภูเขาวินตกะ และ 

  ๗. ภูเขาอัสสกัณณะ 

 ท้าวมหาราชท้ัง ๔ องค์ พวกเทวดา และพวกยักษ์อาศัยอยู่บนภูเขาเหล่านี้ หมายถึง สวรรค ์

ชั้นจาตุมมหาราชิกา ตั้งอยู่บนภูเขาเหล่านี้ ส่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตั้งอยู่บนภูเขาสิเนรุ

 อาณาเขตโดยรอบของจักรวาลหน่ึง ๆ มีภูเขาศิลาที่เรียกว่า ศิลาจักรวาล (จกฺกวาฬสิลา)  

เป็นเคร่ืองก�าหนดหมาย ภูเขาศิลานี้หยั่งลึกลงไปในมหาสมุทร ๘๒,๐๐๐ โยชน์ สูงขึ้นไปในอากาศ 

๘๒,๐๐๐ โยชน์

 ๔.  ชมพูทวีป มีต้นชมพูหรือต้นหว้า ล�าต้นสูง ๕๐ โยชน์ วัดโดยรอบล�าต้น ๑๕ โยชน์ กิ่งแผ่กว้าง

โดยรอบล�าต้น ๑๐๐ โยชน์ สูง ๑๐๐ โยชน์ ต้นไม้นี้เป็นสัญลักษณ์ของชมพูทวีป เช่นเดียวกับทวีปอื่นๆ 

อีก ๓ ทวีป กล่าวคือ อปรโคยานทวีป (หรืออมรโคยานทวีป) มีต้นกระทุ่ม (กทมฺพ) เป็นสัญลักษณ์  

ปุพพวิเทหทวีป มีต้นซึก (สีริส) เป็นสัญลักษณ์ และอุตตรกุรุทวีป มีต้นกัลปพฤกษ์ (กปฺปรุกฺข)  

เป็นสัญลักษณ์

 ชมพูทวีปมีภูเขาหิมพานต์ (หิมาลัย) เป็นภูเขาส�าคัญและสูงที่สุด คือ สูง ๕๐๐ โยชน์ ยาวและ

กว้าง ๓,๐๐๐ โยชน์ ประดับด้วยยอดเขา ๘๔,๐๐๐ ยอด บริเวณโดยรอบของภูเขานี้มีสระใหญ่ ๗ สระ 

ได้แก่ 

  ๑.  สระอโนดาด  ๒. สระกัณณมุณฑะ  ๓. สระรถการะ 

  ๔.  สระฉัททันตะ  ๕. สระกุณาละ   ๖. สระมัณฑากินิ 

  ๗.  สระสีหัปปาตะ

 22
 มหาจุฬา, ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๔๗๒/๒๓๐,๕๕๓/๒๖๒-๒๖๙, วิสุทฺธิ. ๑/๑๓๗/๒๙๔
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 ในบรรดาสระเหล่านั้น สระอโนดาด เป็นสระที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงพักผ่อนพระวรกาย  

หลงัเสวยพระกระยาหารเทีย่งหลายคร้ัง เพราะมบีริเวณร่มร่ืน ร่ืนรมย์ น�า้ใสและเยน็ตลอดเวลา เนือ่งจาก

ไม่ถกูแสงแดด เพราะมเีทือกเขา ๕ ลกูล้อมรอบ ได้แก่ เทอืกเขาสทุสัสนะ เทอืกเขาจติระ เทอืกเขากาฬะ 

เทือกเขาคันธมาทนะ และเทือกเขาเกลาสะ (คนไทยเรียกว่าเขาไกรลาส)

คติการเกิดและการสลายของโลก (จักรวาลและโลกธาตุ) 
ตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบกับทฤษฎีบิกแบง ทางดาราศาสตร์
 ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงคติการเกิดและการสลายของโลก (หมายรวมถึง

จักรวาลและโลกธาตุ) ไว้ในอัคคัญญสูตร
23

และสัตตสุริยสูตร
24

 มีสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

 ๑.  โลก(จกัรวาลและโลกธาต)ุ ไม่เทีย่ง ไม่ยัง่ยนื เกดิข้ึน ตัง้อยูแ่ละสลายไปแล้วกลบัเกดิใหม่ และ

สลายไปอีกเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดและให้สลาย เหมือนสังขารทั้งหลาย แต่โลก (จักรวาลและโลกธาตุ) 

เกิดและสลายไปแต่ละรอบใช้เวลานานแสนนาน

 ๒.  ในสัตตสุริยสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่า โลก (หมายรวมถึงจักรวาลและโลกธาตุ)สลายไป 

ด้วยไฟ คอืความร้อนจากดวงอาทติย์ถงึ ๗ ดวง ซึง่พระพทุธโฆสเถระ ผูร้จนาคมัภร์ีวสิทุธมิรรค
25

อธบิาย

เสริมว่า สาเหตุที่ท�าให้โลก (จักรวาลและโลกธาตุ) สลายไปมี ๓ ประการ ได้แก่ ไฟ น�้า (น�้ากรด) และ

ลม (ลมกรด) โดยอธิบายขยายความตามแนวพระพุทธพจน์ในสัตตสุริยสูตร

 ๓.  ในสัตตสุริยสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่า สุริยจักรวาลซ่ึงมีขุนเขาสิเนรุเป็นศูนย์กลาง (ยาว 

๘๔,๐๐๐ โยชน์ กว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หยัง่ลงในมหาสมทุร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงขึน้ไปในอากาศ ๘๔,๐๐๐ 

โยชน์) เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน มีสิ่งบอกเหตุแห่งการสลายของสุริยจักรวาล คือ มหาเมฆเกิดขึ้น  

ท�าให้ฝนห่าใหญ่ตกลงครั้งเดียวทั่วแสนโกฏิจักรวาล)
26

 แล้วหยุดไป และไม่ตกเลยเป็นเวลาหลายหมื่น

หลายแสนปี ท�าให้พืชพรรณธัญญาหาร ป่าไม้เหี่ยวเฉาตาย และสรรพสัตว์ทั้งหลายด�ารงชีพอยู่ไม่ได้

 เม่ือเวลาผ่านไปยาวนาน ดวงอาทิตย์ดวงที่ ๒ ปรากฏขึ้น แม่น�า้น้อย หนองน�้าทุกแห่งระเหย

เหือดแห้ง เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน ดวงอาทิตย์ดวงที่ ๓ ปรากฏขึ้น แม่น�้าสายใหญ่ๆ คือ แม่น�้าคงคา  

ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ระเหย เหือดแห้ง เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน ดวงอาทิตย์ดวงที่ ๔ ปรากฏขึ้น 

แหล่งน�้าใหญ่ ๆ  ที่เป็นที่รวมของน�้าจากแม่น�้าใหญ่ ๆ  คือสระอโนดาด สระสีหปปาตะ สระรถการะ สระ

 23
 มหาจุฬา, ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๑๙-๑๓๕/๗๒-๘๒

 24
 มหาจุฬา, องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๖๖/๘๒-๘๖

 25
 มหาจุฬา, วิสุทฺธิ.(บาลี) ๒/๔๐๕-๔๐๘/๕๐-๕๗

 26
 มหาจุฬา, วิสุทฺธิ.(อ้างแล้ว)
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กัณณมุณฑะ สระกุณาละ สระฉัททันตะ สระมันทากินิ (ท่ีล้อมภูเขาหิมพานต์) ก็ระเหย เหือดแห้ง  

เมือ่เวลาผ่านไปยาวนาน ดวงอาทติย์ที ่๕ ปรากฏขึน้ น�า้ในมหาสมทุรลึก ๑๐๐-๗๐๐ โยชน์ งวดลงเหลือ

อยู่เพียง ๗ ชั่วต้นตาล-จนถึง ชั่วคนคนเดียว ชั่วครึ่งคนเพียงเอว เพียงเข่า เพียงข้อเท้า ตามล�าดับกาล 

ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ ๖ ปรากฏ แผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุมีกลุ ่มควันพวยพุ ่งขึ้น  

เหมือนช่างหม้อเผาหม้อที่เขาปั้นเสร็จแล้ว และเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ ๗ ปรากฏขึ้น แผ่นดินใหญ่นี้และ

ขุนเขาสิเนรุเกิดไฟลุกโชน มีแสงเพลิงรวมกันเป็นกลุ่มเดียว จนแผ่นดินใหญ่และขุมเขาสิเนรุถูกไฟไหม้

มอดไป ไม่เหลือแม้แต่ขี้เถ้าและเขม่า 

 ตอนท้ายของสัตตสุริยสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่า เหตุการณ์เหล่านี้ ครูสุเนตตะ เจ้าลัทธิผู้ไม่มี

ความก�าหนัดในกาม เป็นผู้รู้ดี เพราะอยู่ในเหตุการณ์นี้ กล่าวคือ ขณะโลกเสื่อม ครูสุเนตตะไปเกิดใน

พรหมโลกชั้นอาภัสสรา เมื่อโลกกลับเจริญขึ้นใหม่ๆ ครูสุเนตตะจุติมาเกิดในพรหมวิมานที่ยังว่างเปล่า

 ๔.  ในช่วงกลางระหว่างโลกหรอืจกัรวาลสลายไปกบัการเกดิใหม่ พระพุทธโฆสเถระอธบิายเสริม

ไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค มีใจความดังนี้

  ๑) เปลวไฟท่ีเผาไหม้โลก (รวมท้ังอบายภูมิ ๔) น้ัน ได้ลุกลามไปเผาไหม้เทวโลกทั้ง ๖ ชั้น 

(จากต�่าไปหาสูง) คือ จาตุมมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวัตดี แล้วไหม้

ลุกลามไปถึงพรหมโลก ๕ ชั้นแรก ใน ๑๖ ชั้น (จากต�่าไปหาสูง) คือ พรหมปริสัชชา พรหมปโรหิตา  

มหาพรหมา ปริตตาภา และอัปปมาณาภา พรหมโลกที่เหลือคือ อาภัสสรา ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา 

สุภกิณหา อสัญญีสัตตา เวหัปผลา อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนิฏฐา สัตว์โลกที่มีคุณธรรม

บางพวกที่ตายลงขณะไฟไหม้โลกได้ไปเกิดในชั้นอาภัสสรา (ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอัคคัญญสูตร)

  ๒) ท่านอธิบายเหตุการณ์เชื่อมโยงไว้ว่า เมื่อโลกท่ีพินาศด้วยไฟจะกลับเกิดข้ึนนั้น ส่ิงแรกท่ี

เกิดขึ้นคือ มหาเมฆก่อตัวขึ้น ท�าให้ฝนละเอียดตกลงมา ณ จุดแรกด้วยท่อธารเท่าก้านบัว และค่อยๆ 

ใหญ่ขึน้เป็นเท่าสาก(ต�าข้าว) เท่าล�าตาล เป็นต้นตามล�าดับ ส่งผลให้พ้ืนทีท่ีถ่กูไฟไหม้ในแสนโกฏจิกัรวาล

เต็มนองด้วยน�้า แล้วฝนก็หายไป จากนั้นลมได้เกิดขึ้นในส่วนล่างและส่วนกว้าง (ด้านข้างโดยรอบ)  

พดัน�า้นัน้ให้งวดเป็นแท่งรปูกลมดจุหยาดน�า้บนใบบวั เมือ่น�า้งวดลง ๆ  พรหมโลก(ทีถ่กูไฟไหม้)กลบัปรากฏ

ขึ้นที่เดิมตามล�าดับชั้น (ยกเว้นชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมมหาราชิกา เพราะต่อเนื่องกับแผ่นดินที่ยัง 

ไม่เกิด)

 ต่อมาเม่ือน�้าลดลงจนถึงพื้นท่ีท่ีเป็นแผ่นดินมาแต่เดิม ก็มีลมก�าลังกล้าพัดมาปิดกั้นน�้าไม่ให ้

ไหลบ่าออกไป ในที่สุดน�้างวดลงเป็นดินและเกิดพืชพรรณขึ้นตามล�าดับ
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 ๕.  ในอัคคัญญสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงวิวัฒนาการของโลกและสังคมมนุษย์หลังจากโลก

สลายไปด้วยไฟ มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  ๑) ในช่วงที่โลกเสื่อมลงจนสลายไป สัตว์โลกส่วนมาก(ที่รอดชีวิตมาเกิดใหม่) คือ ผู้ที่ตายไป

เกดิในพรหมโลกชัน้อาภสัสรา มกีายทพิย์มฤีทธิท์างใจ มปีีติเป็นอาหาร มรัีศมแีผ่ซ่านออกจากกายสัญจร

ไปในอากาศ สถิตอยู่ในวิมานอันงดงาม นานแสนนาน

  ๒) ทรงแสดงวิวัฒนาของโลกช่วงก่อตัวขึ้นใหม่ว่า เริ่มจากสภาพที่เป็นน�้าแผ่เต็มอวกาศ 

อันเวิ้งว้างว่างเปล่า ไม่มีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดวงดาวใดๆ ทั่วบริเวณมืดมิด โลกค่อยๆ แข็งตัวขึ้น

มีพืชพรรณเกิดขึ้นตามล�าดับ คือ (๑) ง้วนดิน ลอยอยู่บนผิวน�้า (๒) สะเก็ดดิน (๓) เครือดิน (๔) ข้าวสาลี

เกิดเองตามธรรมชาติ ผลิตผลเป็นข้าวสารสุก ไม่มีแกลบและร�า

  ๓) ทรงแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ควบคู่ไปกับวิวัฒนาของโลก ว่า มีพรหมพวกหนึ่งจาก 

อาภัสสรพรหม ลงมาเกิดในโลกในระยะเริ่มแรกที่ยังเป็นพ้ืนน�้า มนุษย์พวกแรกมีสภาวะร่างกายและ

จติใจเหมอืนเทพ เมือ่ได้เสพง้วนดนินานๆ ร่างกายหยาบข้ึนๆ รัศมหีายไป ตอนนีม้ดีวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

ปรากฏขึน้แล้ว เมือ่ง้วนดนิหายไปและเกดิสะเกด็ดินขึน้เป็นอาหารแทน ท�าให้มนษุย์มร่ีางกายหยาบขึน้ 

มีผิวพรรณแตกต่างกันมากขึ้น เกิดการเหยียดผิวกันขึ้น ซึ่งส่งผลให้สะเก็ดดินหายไป แล้วเกิดเครือดิน

ขึน้มาแทน และท�าให้มนุษย์มร่ีางกายแตกต่างกนัมากขึน้ มคีวามรู้สกึเหยยีดผวิกันมากยิง่ข้ึน จนเครอืดนิ

หายไป และเกดิข้าวสาลเีกดิเองตามธรรมชาติข้ึนมาเป็นอาหารแทน ซ่ึงท�าให้มนษุย์มร่ีางกายเปลีย่นแปลง 

ทางเพศ เป็นเพศหญงิ เพศชายขึน้ จงึเกดิการร่วมประเวณกีนัขึน้ อนัเป็นเหตใุห้เกดิระบบครอบครวัของ

ผู้ครองเรือน มีวิถีชีวิตต่างกับผู้ไม่นิยมร่วมประเวณี คือ ผู้ไม่ครองเรือน หรือนักบวชในสมัยต่อมา

 ภาพการเกิดข้ึนและการสลายไปของโลก จักรวาล และโลกธาตุหรือเอกภพ ที่ได้จากพระสูตร 

ทั้งสองข้างต้น ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เรา สรุปได้ ๒ ประเด็น คือ ๑. การเกิดและการสลายไปนั้น 

เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีผู้สร้าง และผู้ท�าลาย ๒. ปัจจัยหรือสาเหตุที่ท�าให้โลกธาตุเกิดและให้สลายไป 

คือ ธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ น�้า และลม ซึ่งมีพลังหรือแรงธรรมชาติแฝงอยู่ทั้งในไฟ ในน�้า และในลม

 ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang theory) ทางดาราศาสตร์ยกเอาแรงธรรมชาตินี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของ

เอกภพ ดงัทีอ่าจารย์นิพนธ์ ทรายเพชร
27

 ราชบัณฑติทางดาราศาสตร์ เขยีนไว้ตอนหนึง่ว่า แรงธรรมชาติ

มี ๔ ชนิด คือ ๑. แรงโน้มถ่วง เป็นแรงระยะไกล ๒. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า ๓. แรงนิวเคลียร์อย่างแรง และ 

๔. แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แรง ๓ ชนิดหลังนี้เป็นแรงระยะใกล้ โดยเฉพาะแรงนิวเคลียร์ซึ่งเป็นแรง 

 27
 นิพนธ์ ทรายเพชร, “เอกภพ” ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๓๐ (กรุงเทพมหานคร : 

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๙) หน้า ๑๙๒๕๐-๑๙๒๕๑
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ยึดเหนี่ยวในระดับนิวเคลียสของอะตอม นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน แรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอม เป็นแรงนิวเคลียร์อย่างแรง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 

เป็นแรงระยะไกลกว่าแรงนิวเคลียร์ แต่ใกล้กว่าแรงโน้มถ่วง นิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอมเป็นแรง

นิวเคลียร์อย่างแรง แรงธรรมชาติเหล่านี้มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆของเอกภพและยังมีอยู่ในปัจจุบัน

 ตามทฤษฎีบิกแบง ถือว่า เอกภพในช่วงต้น ๆ ที่สุด ยังไม่มีโลก ไม่มีระบบสุริยะ ไม่มีดวงดาว 

บนท้องฟ้า และยังไม่มีกาแล็กซี (galaxy) สิ่งที่เอกภพมีคือพลังงานซึ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นสสาร เรียกว่า 

อนุภาค มีขนาดเลก็มาก เลก็กว่าขนาดของโปรตอน เอกภพ ณ จดุบกิแบง(การระเบดิครัง้ใหญ่)ร้อนมาก

เพราะอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูงยิ่ง สสารที่เกิดขึ้นมีความหนาแน่นมหาศาล (๑๐๙๙ กก./ลบ.ม.)

 เมื่อเวลาผ่านไปขนาดของเอกภพใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่า เอกภพขยายตัว โดยขยายตัวเร็วมาก 

อตัราการขยายตัวเรว็กว่าอตัราเรว็ของแสงและได้ชือ่ว่าการขยายตัวแบบเฟ้อ (inflation) ส่วนอณุหภมูิ

ลดลง สสารที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นอนุภาคขนาดเล็กต่าง ๆ พร้อมปฏิยานุภาค อนุภาคบางอย่างรวมตัว

กันเกิดเป็นอนุภาคพื้นฐานชื่อโปรตอนและนิวตรอนในเวลาต่อมา เมื่ออุณหภูมิลดลงพอเหมาะจึงเกิด

นิวเคลียสของฮีเลียม หลังจากน้ันเมื่ออิเล็กตรอนเสรีเคลื่อนที่ช้าลงเพราะอุณหภูมิลดลงอีก นิวเคลียส

ของไฮโดรเจนและนวิเคลยีสของฮเีลยีมจงึสามารถดึงอิเล็กตรอนเหล่านีใ้ห้เคล่ือนรอบ กลายเป็นอะตอม

ของไฮโดรเจนและอะตอมของฮเีลยีม ซึง่นบัว่าเป็นธาตุแรก ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในเอกภพ ไฮโดรเจนเหล่านีเ้อง

ที่เป็นวัตถุดิบส�าคัญที่กลายเป็นดาวฤกษ์ เป็นดาวเคราะห์ รวมทั้งโลกซึ่งเป็นแหล่งก่อก�าเนิดชีวิต  

ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์จึงมาจากดวงดาว ต่อจากการเกิดอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของ

ฮีเลียมแล้ว จึงเป็นช่วงเวลาการเกิดกาแล็กซี เกิดดาวฤกษ์ภายในกาแล็กซี ส่วนระบบสุริยะและโลก

เกิดภายในกาแล็กซีทางช้างเผือก เมื่อประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านปีหลังการเกิดบิกแบง

โลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา

 อภิปรัชญา (metaphysics) เป็นปรัชญาสาขาหนึ่งที่ตอบปัญหาว่า สิ่งใดมีอยู่จริงหรือไม่ เช่น 

พระเป็นเจ้า (God) โลก (world) วิญญาณ (soul) สาระ (substance) เจตจ�านงเสรี (free will)
28

 เครื่องมือที่นักอภิปรัชญาใช้พิสูจน์ความมีอยู่จริง (existence) ของส่ิงดังกล่าวข้างต้น ได้แก่  

หลักเหตุผล (causation) คือหลักการที่แสดงให้เห็นว่า เหตุ (cause) กับ ผล (effect) ของสิ่งนั้นๆ 

สอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งกัน ถ้าเหตุไม่สอดคล้องกับผล หรือผลไม่สอดคล้องกับเหตุ ถือว่าไม่สมเหตุ 

 28
 ส�านักงานราชบัณฑิตสภา, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสภา (พิมพ์ครั้งที่ ๕), (กรุงเทพ-

มหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดอรุณการพิมพ์, ๒๕๖๐) หน้า ๑๔๘.
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สมผล (invalid) ถ้าเหตุสอดคล้องกับผล หรือผลสอดคล้องกับเหตุ ถือว่าสมเหตุสมผล (valid)  

ความสมเหตุสมผลนี้ ทนต่อการตรวจสอบ พิสูจน์ ของผู้รู้ทั้งหลาย จึงได้รับการยอมรับตรงกันว่า  

มีอยู่จริง ทรรศนะทางอภิปรัชญาใช้หลักเหตุผลนี้เป็นเครื่องมือตัดสินความมีอยู่จริงของสิ่งท้ังหลาย 

ดังกล่าวแล้ว ซึ่งต่างกับทรรศนะทางศาสนาโดยทั่วไปที่ถือหลักศรัทธาน�าหน้าเหตุผล บางทีใช้เหตุผล

เพือ่สนบัสนนุศรทัธา แต่ในพระพทุธศาสนา พบว่า หลกัธรรมใดทีม่ศีรทัธาจะมปัีญญาก�ากับไว้ด้วยเสมอ 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้คานกัน ไม่น�าไปสู่ความสุดโต่งในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หลักศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกธาตุ 

และควรพิสูจน์ว่า สมเหตุสมผลหรือไม่ คือ ตถาคตโพธิสัทธา ได้แก่ ความเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของ

พระตถาคต

 โลกธาตุ ๓ ขนาด ตามข้อมูลในพระไตรปิฎกที่อ้างถึงข้างต้น ถ้ามองตามแบบประจักษนิยม หรือ

ประสบการณ์นิยม (empiricism) จะไม่ยอมรับว่า มีอยู่จริง เพราะไม่เห็นประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัส 

หรือด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเอกภพ แต่ถ้าถามว่า เรื่องเอกภพมีอยู่ก่อนที่จะมีผู้ค้นพบ

ใช่หรือไม่ นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ทุกคนจะตอบว่า ใช่ หากถามต่อไปว่า นักวิทยาศาสตร์หรือ 

นกัดาราศาสตร์สมยัก่อน(ทีย่งัไม่มกีารค้นพบเอกภพ) เชือ่หรือไม่ว่า มเีอกภพอยูจ่ริง ค�าตอบอาจจะเป็น

ไปในทางปฏิเสธว่า ไม่เชื่อ ซึ่งก็เหมือนกับที่ไม่เชื่อว่า มีโลกธาตุ ๓ ขนาดอยู่จริง เพราะไม่สามารถ 

เห็นได้ด้วยประสาทสัมผัส หรือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้

 ถ้าถามนักเหตุผลนิยม (rationalist) ว่า มนุษย์สามารถหาความรู้บางอย่างที่เกี่ยวกับโลกโดย 

ไม่จ�าเป็นต้องผ่านประสาทสัมผัส ใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวได้หรือไม่ เขาจะตอบว่า ได้ เพราะเขาถือว่า 

“ประสาทสัมผัสไม่สามารถให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับโลกได้”
29

 ต่อไปนี้ ขอน�าข้อมูลที่เกี่ยวกับโลกธาตุในพระไตรปิฎก และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเอกภพตามทฤษฎ ี

บิกแบง ดังที่เสนอไว้ข้างต้น มาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตามทรรศนะทางอภิปรัชญา (เพียงบางกรณีที่พอ

จะเข้าใจได้ ส�าหรับท่านผู้อ่านทั่วไป) ดังนี้

 ๑. พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอัคคัญญสูตรและสัตตสุริยสูตร ว่า โลก จักรวาล โลกธาตุ มีสภาวะ 

ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน เหมือนสังขารทั้งหลาย คือมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไปตามกาลเวลา แล้วเกิดขึ้น

ใหม่อีก เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิด

 ในเรือ่งเอกภพจากข้อมลูทางดาราศาสตร์ในปัจจบุนั พบว่า เอกภพยงัมกีารขยายตัวอยู ่ซ่ึงแสดง

ว่า เอกภพมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเรื่อยมาตั้งแต่จุดที่เกิดบิกแบง จนถึงปัจจุบัน และแสดงว่า เอกภพ 

ก็มีสภาวะไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน เหมือนสังขารทั้งหลายตามพระพุทธพจน์ข้างต้น

 29
 ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา(อ้างแล้ว) หน้า ๒๑๒
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 ๒.  เรื่องโลกธาตุ ๓ ขนาด ที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าให้พระอานนท์และพระสาวกทั้งหลายฟังนั้น 

พระสารีบุตรเถระ อัครสาวกฝ่ายขวาผู้ได้รับเอตทัคคะทางปัญญา คงได้ร่วมฟังอยู่ด้วย ต่อมาท่านได้

เสนอผลการศึกษาตามพระพุทธพจน์นั้นไว้ในตุวฏกสุตตนิทเทสและสารีปุตตสุตตนิทเทสแห่งคัมภีร์ 

มหานิทเทส ดังที่อ้างถึงข้างต้น ข้อเสนอของท่านที่ว่านี้ถูกน�าเข้าสู ่การสังคายนาครั้งแรกหลัง 

พทุธปรนิพิพาน ๓ เดอืน โดยทีท่่านไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะได้ปรนิพิพานไปก่อน และในมหาสมาคมนัน้

มพีระอรหันต์ ๕๐๐ รปู ท่ีพระมหากสัสปเถระประธานสงฆ์คดัเลอืกให้เข้าร่วมท�าสงัคายนา ในจ�านวนนัน้ 

คงมีหลายรูปที่เคยได้ฟังจูฬนิกาสูตรจากพระพุทธองค์โดยตรง

 ข้อมูลที่ว่านี้แสดงให้เห็นว่า พระอรหันต์ทั้ง ๕๐๐ รูป เห็นด้วยกับพระสารีบุตรเถระ อันเป็นเหตุ

ให้คัมภีร์มหานิทเทสของท่านรวมอยู่ในพระไตรปิฎกด้วย

 ๓.  เรื่องโลกธาตุ ๓ ขนาด ในจูฬนิกาสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงเพ่ือตอบค�าทูลถามของ 

พระอานนท์ทีท่ลูถามว่า ถ้าพระอรหันตสาวกใช้เสยีงแสดงธรรมได้ไกลเท่าโลกธาตขุนาดเลก็ พระอรหนัต-

สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้พระสุรเสียงแสดงธรรมได้ไกลเท่าใด จึงตรัสตอบว่า ได้ไกลเท่าโลกธาตุ 

ขนาดใหญ่หรือไกลกว่านั้น ถ้าทรงประสงค์

 ข้อมลูนีแ้สดงว่า แม้พระอรหนัตสาวกผูม้ปัีญญาญาณ ทพิพจกัขญุาณ กส็ามารถรูแ้ละเหน็โลกธาตุ

ขนาดเล็ก ซึ่งมีอาณาเขต ๑,๐๐๐ จักรวาล เท่านั้น แล้วนักดาราศาสตร์ซึ่งยังเป็นปุถุชนจะรู้และเข้าใจ

เรื่องโลกธาตุได้อย่างไร แม้แต่เรื่องดวงดาวต่าง ๆ ในเอกภพ ก็ยังมีการค้นพบดวงใหม่อยู่เรื่อยๆ ไม่ม ี

ผู้ใดยืนยันว่า พบหมดแล้วมีอยู่เท่าน้ี ซึ่งแสดงว่า เรื่องเอกภพยังรู้กันไม่หมด อาจมีมากกว่านี้ก็ได ้

ถ้าสามารถสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่านี้

 ๔.  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้ค้นพบดวงดาวต่างๆ ตลอดกฎธรรมชาติที่ท�าให้รู้เรื่อง

เอกภพมากขึ้นนั้นเกิดจากความรู้ความสามารถชั้นสูงยิ่งของมนุษย์ เครื่องมือเหล่านั้น ท�าให้สามารถ

ต่อยอดของอวยัวะเครือ่งรับรู ้คอืประสาทสมัผสัธรรมดาให้มปีระสทิธภิาพเกนิมนษุย์ปุถชุนท่ัวไป แต่ยงั

เทียบไม่ได้กับทิพพจักขุญาณของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เช่น พระสารีบุตรเถระ พระอนุรุทธเถระ 

ดังอ้างถึงข้างต้น เพราะพระอรหันตสาวกท้ังหลายผู้มีทิพพจักขุญาณ สามารถรู้และเห็นโลกธาตุ 

ขนาดเล็กได้ และทราบดีว่า เรื่องโลกธาตุ ๓ ขนาด เป็นพระวิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทั้งหลายที่เรียกว่า ตถาคตโพธ ิ(พระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต)
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บทสรุป

 ค�าโลกธาตุ ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกที่อ้างถึงข้างต้น มีความหมาย ๓ อย่าง คือหมายถึง  

โลกจักรวาล และโลกธาตุ(ที่พอเทียบได้กับเอกภพของดาราศาสตร์) เฉพาะที่หมายถึงโลกธาตุ ๓ ขนาด 

ท่านใชค้�าบอกขนาดก�ากับไว้ด้วย กล่าวคือ โลกธาตุขนาดเล็ก ท่านใช้ค�า จูฬนิกา ก�ากับไว้ว่า สหสฺสี 

จูฬนิกา โลกธาตุ (โลกธาตุขนาดเล็กที่เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ) โลกธาตุขนาดกลางท่านใช้ค�า มชฺฌิมิกา 

ก�ากบัไว้ว่า ทฺวสิหสสฺ ีมชฌฺมิกิา โลกธาต ุ(โลกธาตุขนาดกลางทีเ่รียกว่า ทวฺสิหสัสีโลกธาตุ) และโลกธาตุ

ขนาดใหญ่ ท่านใช้ค�า มหาสหสฺสี ก�ากับไว้ว่า ติสหสฺสี มหาสหสฺสี โลกธาตุ (โลกธาตุขนาดใหญ่ท่ี 

เรียกว่า ติสหัสสีโลกธาตุ)

 โลกธาตุขนาดเล็กมีอาณาเขต ๑,๐๐๐ จักรวาล จักรวาลหนึ่ง ๆ มีอาณาเขตเท่าที่ดวงจันทร์  

๑ ดวง ดวงอาทิตย์ ๑ ดวง โคจรส่องแสงให้สว่างรุ่งโรจน์ไปท่ัวทุกทิศ ฉะน้ัน โลกธาตุขนาดเล็กจึงมี

อาณาเขตเท่าที่ดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง และดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ ดวง โคจรส่องแสงให้สว่างรุ่งโรจน์ไป

ทั่วทุกทิศ

 ส่วนอาณาเขตของโลกธาตขุนาดกลาง ท่านให้ใช้อาณาเขตของโลกธาตุขนาดเล็กคณูด้วย ๑,๐๐๐ 

จึงได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล (คือ ๑,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ = ทวิสหสฺสี) และอาณาเขตของโลกธาตุขนาด

ใหญ่ ท่านให้ใช้อาณาเขตของโลกธาตุขนาดกลางคูณด้วย ๑,๐๐๐ จึงได้ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล (คือ 

๑,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ = ติสหสฺสี) ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธทั้งหลายจึงเชื่อตามตถาคตโพธิสัทธาว่า 

เรื่องโลกธาตุทั้ง ๓ ขนาด ดังกล่าวเป็นพระวิสัยสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น  

แม้พระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้มีทิพพจักขุญาณก็รู้เห็นได้แค่โลกธาตุขนาดเล็กเท่านั้น

 จากการศกึษาข้อมลูเรือ่งเอกภพของนกัดาราศาสตร์ เช่น ทฤษฎบีกิแบง ทีก่ล่าวถงึจดุเริม่ต้นและ

การขยายตัวของเอกภพ และน�าไปศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลเรื่องการเกิดและการสลายไปของโลก 

จักรวาล และโลกธาตุในอัคคัญญสูตร และสัตตสุริยสูตร ท�าให้ได้ความรู้ความเข้าใจว่า เรื่องโลกธาตุ ๓ 

ขนาด มีอยู่จริง เช่นเดียวกับ เรื่องเอกภพ
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อักษรย่อที่ใช้ในบทความนี้  (ฉบับมหาจุฬาฯ)

ขุ.ม. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกาเย มหานิทฺเทส-ปาลิ 

ขุ.ม.อ. (บาลี)  สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกาย นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐ-กถาย มหานิทฺเทสวณฺณนา

ขุ.สุ.อ. (บาลี)  ปรมตฺถโชติกาย นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาย สุตฺตนิปาตวณฺณนา ทุติโย ภาโค 

ที.ปา. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกาเย ปาฏิกวคฺคปาลิ

ที.สี. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกาเย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ

ม.มู. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกาเย มูลปณฺณาสก-ปาลิ

ม.มู.อ. (บาลี)  ปปญฺจสูทนิยา นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถาย มูลปณฺณาสกวณฺณนา ทุติโย ภาโค

ม.อุ. (บาลี)   สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกาเย อุปริปณฺณาสก-ปาลิ

วิ.มหา. (บาลี)  วินยปิฏเก มหาวคฺคปาลิ (ปฐมภาค) 

วิสุทฺธิ. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก จตุนฺน� อาคมาน� สาธารณฏฺฐ-กถาภูต� ภทนฺตมหาพุทฺธโฆสตฺเถเรน กต�  

    วิสุทฺธิมคฺคปกรณ� (ปฐโม ภาโค) 

ส�.ม. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ส�ยุตฺตนิกาเย มหาวารวคฺค-ปาลิ

ส�.ส. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก ส�ยุตฺตนิกาเย สคาถวคฺคปาลิ

องฺ.ติก. (บาลี)  สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกาเย เอกก ทุก ติกนิปาตปาลิ

องฺ.ติกฺ.อ. (บาลี) มโนรถปูรณิยา นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถาย ทุกาทินิปาตวณฺณนา (ทุติโย ภาโค) 

องฺ.สตฺตก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตตรนิกาเย สตฺตก อฏฺฐก นวกนิปาตปาลิ

องฺ.เอกก. (บาลี) สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกาเย เอกก ทุก ติกนิปาตปาลิ

อภิ.ก. (บาลี)   อภิธมฺมปิฏเก กถาวตฺถุปาลิ
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75ศึกษาวิเคราะห์โลกธาตุตามทรรศนะทางอภิปรัชญา

บรรณานุกรม

นิพนธ์ ทรายทอง, “เอกภพ” ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๓๐. กรุงเทพมหานคร: 

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๙.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปปญฺจสูทนิยา นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถาย มูลปณฺณาสกวณฺณนา  

(ทุติโย ภาโค). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.

  . ปรมตฺถโชติกาย นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาย สุตฺตนิปาตวณฺณนา (ทุติโย ภาโค). 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๖๓๔.

  . มโนรถปูรณิยา นาม องฺคตฺตรนิกายฏฺฐกถาย ทุกานิปาตวณฺณนา (ทุติโย ภาโค), 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๓.

  . วนิยปิฏเก มหาวคคฺปาล ิ(ปฐมภาค) ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณวทิยฺาลเยน ปกาสิตา 

อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกาย นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาย มหานิทฺเทสวณฺณนา, กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๔.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก จตุนฺน� อาคมาน� สาธารณฏฺฐกถาภูต� ภทนฺตมหาพุทฺธโฆสตฺเถเรน กต�  

วิสุทฺธิมคฺคปกรณ� (ปฐโม ภาโค), ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา  

อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๓๙.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกาเย มหานิทฺเทสปาล,ิ ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยา- 

ลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกาเย ปาฏิกวคฺคปาล,ิ ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยาลเยน  

ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกาเย สีลกฺขนฺธวคฺคปาล,ิ ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยา- 

ลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกาเย มูลปณฺณาสกปาลิ, ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณ- 

ราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกาเย อุปริปณฺณาสกปาลิ, ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณ- 

ราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก ส�ยุตฺตนิกาเย มหาวารวคฺคปาลิ, ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณ- 

ราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.
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  . สุตฺตนฺตปิฏเก ส�ยุตฺตนิกาเย สคาถวคฺคปาล,ิ ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยา- 

ลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกาเย สตฺตก อฏฺฐก นวกนิปาตปาล,ิ ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬา- 

ลงฺกรณราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกาเย เอกก ทุก ติกนิปาตปาล,ิ ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณ-

ราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

  . อภิธมฺมปิฏเก กถาวตฺถุปาลิ, ไทย-รฏฺเฐ มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา  

อนุสฺสรณีย� พุทฺธวสฺเส ๒๕๐๐.

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสภา, (พิมพ์ครั้งที่ ๕), 

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๖๐.
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วิสุทธิมรรค : วิถีแห่งการยกระดับภูมิปัญญาในเถรวาท 

รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า   

 วรรณกรรมทุกเรื่องไม่ว่าวรรณกรรมโบราณหรือวรรณกรรมสมัยใหม่ ย่อมเขียนเพื่อคนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งเสมอ การศึกษาวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ถ้าจะให้ซาบซึ้งไปถึงยุคสมัยที่แต่งก็ต้องพยายามนึกถึง

สภาพสังคมยุคที่ท่านแต่งไปด้วย ถ้าไม่นึกภาพประกอบหรือนึกได้แต่ไม่ชัด ก็ไม่สามารถเข้าถึงความ 

มุ่งหมายหรือความต้องการที่แท้จริงของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ได้ 

 วิสุทธิมรรค เป็นวรรณกรรมที่ชาวพุทธเถรวาทอ้างถึงบ่อย บางคนให้ความส�าคัญวิสุทธิมรรค 

ไม่น้อยกว่าพระไตรปิฎก บางคนอาจจะรู้จักวิสุทธิยิ่งกว่าพระไตรปิฎก ต�านานการรจนาวิสุทธิมรรค 

ผู้รจนาคือพระพุทธโฆษะ เป็นชาวอินเดีย เกิดที่พุทธคยา เดินทางไปลังกาเพื่อแปลคัมภีร์นิกายเถรวาท 

พระสงฆ์ลังกาทดสอบความสามารถขอให้ท่านขยายความพุทธพจน์เรื่องไตรสิกขา เดิมทีมีเนื้อหา ๔ 

บรรทดั ท่านขยายความเป็นวิสทุธมิรรค สงฆ์ลงักาทึง่ความสามารถ ยกย่องท่านว่าพระเมตไตรยโพธสัิตว์ 

 ต�านานเรื่องเล่า ก็เพื่อให้เห็นความส�าคัญ ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของวิสุทธิมรรค เล่าว่า 

มีเทวดาเข้ามาเกีย่วข้องเพือ่ชีว่้าวสิทุธมิรรคมคีวามส�าคัญมาก ไม่ใช่เรือ่งพืน้ๆเหมอืนเรือ่งทัว่ไป บทบาท

เทวดาช่วยให้จ�าเรื่องเล่าได้แม่น จ�าง่าย ไม่ซับซ้อน 

 ในทีน่ี ้เสนอข้อมลูเพือ่เสรมิค�าในวสิทุธมิรรค ทีร่ะบุว่า “แต่งวสิทุธมิรรคเพ่ือความปราโมทย์แห่ง

สาธุชน” 

เหตุการณ์ในอินเดียและศรีลังกา

 เหตุการณ์ในอินเดียและศรีลังกา คือเหตุส�าคัญที่ท�าให้ต้องรจนาวิสุทธิมรรค 

  ๑. เหตุการณ์ส�าคัญก่อนมีวิสุทธิมรรค

 พระพุทธศาสนายุคแรกเน้นบทบาทของพระอรหันต์ผู้พัฒนาตนได้ก่อนสอนคนอื่น แต่ชาวพุทธ

บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับบทบาทในเรื่องนี้ จึงแยกตัวไปต้ังนิกาย ความเห็นต่างในบทบาทพระอรหันต์ 

เกิดขึ้นในอินเดียแล้วแผ่ไปในลังกา 
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  ๑.๑ เหตุการณ์ในอินเดีย

  นับตั้งแต่พระปุราณะไม่ยอมรับมติพระอรหันต์ผู้ท�าสังคายนาที่เมืองราชคฤห์ ต้ังแต่นั้น 

ความไม่ลงรอยมีเรื่อยมา ราว ๒๐๐ ปีศิษย์ของพระปุราณะแยกไปตั้งนิกายมหิศาสกะ สาขาหนึ่งของ 

สรวาสติวาทิน 

  หลังยุคพระเจ้าอโศก นิกายสงฆ์มีหลายนิกาย ที่ส�าคัญคือ นิกายสถวีระ นิกายสรวาสติวาทิน 

และนิกายมหาสังฆิกะ ราว พ.ศ. ๓๖๐ เมื่อสิ้นราชวงศ์เมารยะ พราหมณ์บุษยมิตรตั้งวงศ์ศุงคะ ยกย่อง

ลัทธิภาควะและลัทธิไศวะ เผาวัดวาอาราม ฆ่าภิกษุจ�านวนมาก สถานการณ์ของชาวพุทธตอนนั้น 

เหมือนเรือแตก (shipwreck) คณาจารย์ชาวพุทธไปต่อรองขอให้หยุดการท�าร้าย ไม่นานมีผู้แต่ง 

พทุธจรติโดยรับอทิธิพลแนวคดิจากรามายณะ เล่าความเป็นมาของพระพทุธเจ้าว่าจตุจิากสวรรค์ชัน้ดสุติ 

เกิดในชมพูทวีป เรื่องราวเล่าย้อนไปไกลจึงเรียกว่าทูเรนิทาน (เถรวาทรับทูเรนิทานจากมหายาน) วิธ ี

เล่าเช่นนี้เหมือนวิธีอวตารในศาสนาพราหมณ์ ท�าให้พราหมณ์ชอบใจ มีผลให้ชาวพุทธไม่ถูกท�าร้าย  

อยูร่อดปลอดภยัมาได้ระยะหนึง่ เถรวาทกบัมหายานมีความเชือ่ต่างกนัตัง้แต่สมยัพระเจ้ากนษิกะจนถงึ

สมัยคุปตะ (พ.ศ. ๔๐๐-๑๐๒๓) ในสมัยคุปตะ มหายานรุ่งเรืองถึงขีดสุด (zenith) ส่วนเถรวาทรุ่งเรือง

ในศรีลังกา สิ่งชี้วัดความรุ่งเรืองคือวรรณกรรม ความรุ่งเรืองของมหายานดูที่วรรณกรรมสันสกฤต  

ความรุ่งเรืองของเถรวาทดูที่วรรณกรรมบาลี  

  ในสมัยคุปตะ ศิษย์ของท่านนาคารชุน ชื่อกุมาชีพไปเผยแผ่มหายานในจีน แปลสูตร ศาสตร์ 

ธารณ ีและอรรถกถา เป็นพากย์ภาษาจนี ศษิย์ของท่านไมตรยีนาถแต่งโยคาจารภูมิศาสตร์ ทีถ่อืว่าส�าคญั

เทียบเท่ากับอภิธรรมของเถรวาท เทียบเท่ากับชญาณปรัสถานของสรวาสติวาทิน เทียบเท่ากับ 

มหาปรัชญาปารมิตาของมาธยมิก อัศวโฆษ (คนละคนกับผู้แต่งพุทธจริต)แต่งศรัทโธตปาทศาสตร์  

เพื่อจูงใจคนให้เข้ารีตเป็นมหายาน ความรุ่งเรืองมหายานเวลานั้น เปรียบกันว่าวงล้อธรรมหมุนเป็น 

ครั้งที่ ๓ คือ ครั้งแรกหมุนที่ป่าอิสิปตนะฯ ครั้งที่ ๒ หมุนที่กรุงเวสาลี 

  มหายานบูชาลัทธิโพธิสัตว์ ยกย่องโพธิสัตว์เป็นโยคี สอนให้ท�าโยคะเพื่อความเป็นโพธิสัตว์ 

การท�าโยคะเพือ่เป็นโพธสิตัว์ของมหายานเหมอืนกบัการท�าโยคะของพราหมณ์ในโยคสตูร เวลานัน้โยคะ

ของพราหมณ์ได้รบัความนยิมแพร่หลายมาก นกิายโยคาจาร(มหายาน)มองเถรวาทว่าสอนคบัแคบและ

เฉื่อยชา ยกย่องมหายานด้วยค�าสูงส่งว่า เอกยาน อัครยาน อนุตรยาน อุตตมยาน ปรมยาน เศรษฐยาน 

โพธิสัตวยาน พุทธยาน .. ช่วงนั้นเถรวาทกับมหายานแข่งกันดุเดือด โต้คารมอย่างเผ็ดร้อนชนิดที่ไม่มี

ใครยอมใคร (Burning Question) มหายานมองเถรวาทดุจน�้านม ทั้งยกตนดุจเนยที่ลอยอยู่เหนือ 

น�้านม 
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  ยุคเดียวกับที่แต่งวิสุทธิมรรค ศิษย์ส�านักโยคาจารชื่อทิงนาคะ เป็นคนอินเดียใต้ เป็นนัก

ตรรกวิทยาทางพุทธศาสนาที่โดดเด่นมาก ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งนยายศาสตร์ยุคกลาง ได้แต่งต�ารา

สนับสนุนวิธีปฏิบัติโยคะของท่านอสังคะ ใช้ชื่อต�าราว่า โยคาวตาร (Yogavatara) (โยคะ+อวตาร) 

  ยุคที่มีการปฏิบัติโยคะ(สมาธิ)กันอย่างแพร่หลาย เป็นหนึ่งใน ๕ ยุคที่อ้างในอรรถกถามี  

วิมุตติยุค สมาธิยุค สีลยุค สุตยุค และ ทานยุค 

  มหายานนั้น เดิมทีเดียวไม่ได้ทิ้งหลักการเถรวาท เพียงแต่ปรับให้กลมกลืนกับลัทธิพราหมณ์

เท่านัน้ แต่ว่าปรบัมากไปจงึไม่ได้ต่างกบัลทัธิพราหมณ์ ถกูเรยีกว่า Actuale Hinduizing of Buddhism
1
 

  ๑.๒ เหตุการณ์ในศรีลังกา

  วรรณกรรมสนัสกฤตและบาลรีุง่เรอืงมากทีสุ่ดในสมยัคปุตะ ศรีลังกาในเวลานัน้ตรงกับพระเจ้า

โวหาริกติสสะ (พ.ศ. ๗๕๘-๗๘๐) พวกธัมมรุจิที่เป็นชาววัชชีบุตรเมืองเวสาลีไปอยู่ที่ส�านักอภัยคีรี 

สนับสนุนพวกนอกรีต(ไวตุลยวาทิน)ว่าเป็นพุทธแท้ พร้อมกับปฏิเสธค�าสอนส�านักมหาวิหาร พระเจ้า 

โวหาริกติสสะทรงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทรงรู้ว่าไวตุลยวาทินเป็นพวกนอกรีตจริง จึงสั่งให้เผา

คัมภีร์ อีก ๔๐ ปี ต่อมา สมัยโคธาภัย (พ.ศ. ๗๙๗-๘๑๐) พวกธัมมรุจิยังไม่ละความพยายาม หวังให้

ทางการยอมรบัพวกไวตลุยวาทนิ พระอสุสลิยิตสิสมหาเถระแห่งส�านกัอภยัครีีเหน็ว่าจะเกิดความวุน่วาย 

จงึแยกไปอยูท่ีท่กัขณิาครีวีหิาร ตัง้นกิายสกลกิะ(sagalika) พระเจ้าโคธาภยัทรงต้ังคณะกรรมการขึน้มา

ตรวจสอบ ทรงรู้ว่าพวกไวตุลยวาทินเป็นพวกนอกรีต คราวนี้สั่งลงโทษรุนแรงกว่าคราวแรก เผาคัมภีร์

พร้อมเนรเทศพวกไวตุลยวาทินออกพ้นลังกา สังฆมิตรศิษย์คนหนึ่งของผู้ถูกเนรเทศไปอยู่ในอินเดียใต้ 

สังฆมิตรเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์นับถือลัทธิตันตระ (Tantrism) มีความสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับพวก 

โยคาจารในอนิเดยี สงัฆมติรเป็นคนโปรดของพระเจ้าโคธาภยั ได้เป็นราชครูของพระโอรส คอื เชฏฐติสสะ

และมหาเสนะ เมือ่เชฏฐตสิสะข้ึนครองราชย์ สงัฆมติรหวงัครอบง�าแต่ท�าไม่ส�าเร็จ จึงกลับไปทีอ่นิเดียใต้ 

  พอเปลี่ยนรัชสมัยเป็นมหาเสนะ (พ.ศ. ๘๒๐-๘๔๗) สังฆมิตรกลับมาที่ศรีลังกาอีก คราวนี้

ชักชวนมหาเสนะให้นับถือและรับรองสถานะของพวกไวตุลยวาทิน พร้อมทั้งยุแหย่ว่ามหาวิหาร 

ไม่ใช่พุทธ พวกมหาวิหารจึงถูกบังคับให้เปลี่ยนไปนับถือไวตุลยวาทิน พวกมหาวิหารไม่ยอมเปลี่ยน 

หนีไปอยู่ทางภาคใต้แถบโรหณะ เวลานั้นส�านักมหาวิหารถูกปล่อยทิ้งขาดคนดูแล กลายเป็นที่หว่านไถ

เพาะปลูกรกร้างอยู่นานหลายปี โลหปราสาทถูกรื้อท�าลาย เพราะว่าสังฆมิตรร่วมมือกับอ�ามาตย์โสณะ

แก้แค้นทีพ่วกมหาวหิารไม่ยอมเข้ารีต ต่อมาอ�ามาตย์เมฆวรรณะร่วมมอืกับมเหสขีองมหาเสนะจ้างช่างไม้

สัง่ฆ่าสงัฆมติรและโสณะ เหตกุารณ์พลกิผนัพระเจ้ามหาเสนะทรงหันมานับถอืพวกมหาวหิาร พร้อมเชญิ

 1
 ผู้รู้ชาวอินเดีย (ที่เป็นพราหมณ์) เวลาพูดถึงมหายาน ดูเหมือนว่าก�าลังพูดเรื่องราวของเขานั่นเอง
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ให้กลับไปอยู่ที่มหาวิหาร แต่พวกมหาวิหารไม่ยอมกลับ ส�านักมหาวิหารจึงร้างอีก ๙ เดือน เมื่อพวก 

มหาวิหารไม่กลับพระเจ้ามหาเสนะทรงให้สร้างวัดเชตวันภาจนาในช่วงนี้ 

   ยุคที่ท่านรจนาวิสุทธิมรรคตรงกับสมัยกุมารคุปตะในอินเดียในส�านักมหาวิหารนั่นเอง 

  ผ่านมาถึงพระเจ้ามหานาม (พ.ศ. ๙๕๕-๙๗๗) วิสุทธิมรรครย วรรณกรรมสันสกฤตส�าคัญที่

มีก่อนวสุิทธมิรรค มี มหาวสัตุ ลลติวสิตาระ สทัธรรมปณุฑรกิะ สขุาวตวียหุะ พทุธจรติะ ปรชัญาปารมิ

ตา ศตสาหัสตริกะ ปรัชญาปารมิตา วัชรัจเฉทิกา อวทานศตกะ ทิพยาวทาน ทศภูมิกสูตร ลังกาวตา

รสูตร สมาธิราชสูตร และสุวรรณประภาสะ 

ผู้รจนาวิสุทธิมรรค   

 หลังจากยุคพระเจ้าอโศก อภิธรรมปิฎกเป็นวรรณกรรมที่หลายนิกายใช้เป็นหลักเผยแผ่ เห็นได้

จากชื่อของวรรณกรรมส�าคัญ เช่น อภิธรรมปิฎกของสรวาสติวาทิน อภิธรรมปิฎกของเถรวาท อภิธรรม

สมุจจยะ อภิธรรมโกษะ

 ในอินเดีย ส�านักโยคาจารสอนให้ท�าโยคะแบบฮินดูว่าเป็นหนทางของพระโพธิสัตว์ ตีความ

อรยิมรรคต่างจากเถรวาท มหาวหิารทีเ่ป็นฝ่ายอนรัุกษ์มาตัง้แต่สมยัพระมหนิทเถระ จึงได้ชีแ้จงหลักการ

และวิธีฝึกจิตเจริญภาวนาของฝ่ายเถรวาท 

 ค�าปรารภท่ีผู้รจนาวิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า “จักกล่าววิสุทธิมรรค อาศัยนัยเทศนาของพระเถระ

มหาวิหาร ที่วินิจฉัยหมดจดดี เป็นเครื่องปลูกปราโมทย์แก่โยคีในศาสนานี้ ...ท่านทั้งหลายทั้งปวงที่หวัง

วิสุทธิ จงตั้งใจฟังวิสุทธิมรรคนั้นโดยเคารพ” 

 ค�าที่ว่า 

  -  ท�าความปราโมทย์ (ปามุชฺชกรณํ) (ก่อนหน้านั้น คงไม่ปราโมทย์) 

  - อาศัยนัยที่มหาวิหารวินิจฉัยดีแล้ว (สุวิสุทฺธวินิจฺฉยํ มหาวิหารวาสีนํ เทสนานยนิสฺสิตํ)

 - ท่านทั้งปวงผู้หวังวิสุทธิ จงตั้งใจฟังวิสุทธิมรรคนั้นโดยเคารพ(วิสุทฺธิกามา สพฺเพปิ นิสามยถ 

  สาธโว)

 ค�าเหล่านี้ ถือว่าเป็นกุญแจส�าคัญน�าไปสู่การไขความเป็นมาของวิสุทธิมรรค 

 เหตุการณ์ในอินเดียและในลังกา คือบริบททางสังคมก่อนแต่งวิสุทธิมรรค 

 มหาวิหารรกร้างนานหลายปี วรรณกรรมที่บุรพาจารย์เขียนเอาไว้ เมื่อต้องมาประสบภัยพิบัต ิ

จึงกระจัดกระจายทั้งวรรณกรรมทั้งผู้แต่งวรรณกรรม ดังนั้นพอพ้นภัยพิบัติจึงต้องรวบรวมไว้เป็น 

หลักฐาน เป็นที่อ้างอิง เพื่อให้สาธุชน(ภิกษุ)ได้ความปราโมทย์ มีขวัญและพลังใจ อีกทั้งยังประกาศ 
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แนวการฝึกจติเจรญิภาวนาของเถรวาทว่ามข้ัีนตอน มวีธิกีารปฏบิตัอิย่างไร ข้อมลูส่วนหนึง่ในวสิทุธมิรรค

น�ามาจากวรรณกรรมของบุรพาจารย์ของมหาวิหารที่แต่งเอาไว้ก่อนแล้ว 

 ไม่ระบุว่าผู้รจนาวิสุทธิมรรค รับค�าเชิญ(อชฺเฌสนํ) ที่พุทธคยา ที่อินเดียใต้ หรือ ที่มหาวิหาร  

ถิน่ก�าเนดิของพระพทุธโฆษะ(ผูร้จนาวสิทุธมิรรค) บ้างกว่็าท่านเป็นคนพุทธคยา บ้างก็ว่าท่านเคยอยูก่บั

พระพุทธมิตรที่ท่ามยูรทูตะ บ้างก็ว่าท่านเคยอยู่กับพระโชติปาละที่กัญจิปุระในอินเดียใต้ บ้างก็ว่า 

ท่านเป็นชาวพม่า บ้างก็ว่าไม่ว่าท่านเกิดที่ไหน แต่เคยอยู่ท่ีอินเดียใต้ บ้างก็ว่า “พุทธโฆษะ” เป็นชื่อ

สมมุติของคณะสงฆ์ลังกา 

 ในค�าปรารภของผู้รจนา ท่านใช้ภาษาที่บ่งถึงคนคนเดียว เป็นเอกพจน์ คือ “ภาสิสฺสํ, เม”  

ส่วนเนื้อหาการบรรยาย ท่านใช้ค�ากิริยา ระบุว่าไม่ใช่คนคนเดียว คือ (มยํ) วทาม, อารภิสฺสาม,  

วณฺณยิสฺสาม, อโวจุมฺหา, วกฺขาม, กริสฺสาม, โยชยิสฺสาม, คณฺหาม, (ค�าอธิบายปฏิจจสมุปบาท ท่านใช้

เอกพจน์ คือ อหํ..นาธิคจฺฉามิ..อารภิสฺสามิ), ปกาสยิสฺสาม, อารภาม, วิภชิสฺสาม, อาวิกริสฺสาม,  

กริสฺสาม, นอกจากค�ากริยา ท่านใช้ค�านามเป็นพหูพจน์ คือ “โน, อมฺเหห ิ= เราทั้งหลาย” ในประโยค

ว่า อยํ โน อตฺตโน มติ และ น เอตฺถ กิญฺจิ อมฺเหหิ วตฺตพฺพํ อตฺถิ ซึ่งชี้ว่าผู้รจนาไม่ได้มีคนเดียว 

 จบนิเทศหนึ่งๆ ผู้รจนาระบุว่าแต่งเพื่อให้ความบันเทิงแก่สาธุชน (สาธุชนปามุชฺชตฺถาย) สาธุชน

ในที่นี้ หมายถึง นรชน, โยคี, โยคาวจร, อาทิกัมมิกะ, ภิกษุ , พุทธสาวก ส�าหรับภิกษุ ผู้รจนาย�้าว่า ภิกษุ

คือผู้เห็นภัยในวัฏสังสาร ภิกษุคือผู้ที่มีความคิดเห็น มีวิธีคิดอย่างชาวพุทธ ไม่ใช่อ้างเป็นพุทธแต่เนื้อใน

ไม่ใช่พุทธ ผู้รจนาวิสุทธิมรรคน�าเอาค�าที่รู้กันแพร่หลายในยุคนั้นมาใช้ในวิสุทธิมรรค คือ โยคาจาร บ้าง 

โยคะ บ้าง (เช่น โยคาจารานุกูลมฺหิ, โยคํ, โยคินา, โยคิโน, โยโค, ปโยโค, ภูมิลทฺธ ฯลฯ) 

 ผู้รจนาวิสุทธิมรรคไม่ละเลยบาลี อ้างอิงพระไตรปิฎก อ้างมติของบุรพาจารย์ของมหาวิหาร  

ไม่บดิเบอืนมตขิองครอูาจารย์ ในวิสทุธมิรรคเรยีกสมาธิว่าโยคะ เรยีกผูป้ฏบัิตสิมาธว่ิาโยคาวจร (คล้ายชือ่

โยคาจาร) ในอินเดียคนรู้การท�าโยคะมาก่อนพุทธกาล เรียกผู้ท�าโยคะว่าโยคี ที่หมายถึงผู้ท�าโยคะของ

พราหมณ์ ค�าว่าโยคะเป็นช่ือท่ีคนส่วนใหญ่คุน้เคย ท่านใช้ค�าทีค่นคุ้นเคย เปลีย่นความหมายให้สอดคล้อง

กับวิธีปฏิบัติในเถรวาท เรียกว่า สมถโยคะ บ้าง วิปัสสนาโยคะ บ้าง ส่วนผู้ปฏิบัติ ท่านเรียกว่าโยคาวจร 

(โยคะ+อวจระ)
2
 หรือ โยคี 

 
2
 โยคาวจโรติ สมถโยเค วิปสฺสนาโยเค วา อวจรตีติ โยคาวจโร. อวจรตตีิ ปวิสิตฺวา จรตีติ (ขุ.ป.อ. (ไทย) ๑๖๘) 

มหายานมีวิสุทธิภูมิ (ภูมิแห่งพระโพธิสัตว์) เถรวาทมีวิสุทธิมรรค (ทางแห่งความหมดจดของพระอรหันต์) 
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การรจนาวิสุทธิมรรค 

  มหาวิหารมีวรรณกรรมตั้งแต่สมัยพระมหินทเถระ เมื่อพ้นจากภัยพิบัติได้ไม่นาน ต�าราหรือ

วรรณกรรมของส�านักยังคงกระจัดกระจายจึงต้องรวบรวมไว้ “เพื่อให้สาธุชนเกิดความปราโมทย์”  

ผูร้บัผดิชอบเรือ่งน้ีคอืประธานสงฆ์ของมหาวหิาร คอื พระสังฆปาลเถระ ประจวบกบัเวลาน้ันพวกโยคาจาร

ในอินเดียตีความมัชฌิมาปฏิปทาต่างจากในพระไตรปิฎก พระสังฆปาลเถระจึงเชิญพระพุทธโฆษะ 

ให้เขียนวิสุทธิมรรค 

 ผู้รจนาแสดงขั้นตอนการเขียนวิสุทธิมรรค ๑๐ ขั้นตอน คือ

 ๑. วิเคราะห์ขยายความตามมติของวิภัชวาที : วิภชฺชวาทิมณฺฑลํ โอตริตฺวา

 ๒. ไม่บิดเบือนมติของครูอาจารย์ ไม่กล่าวตู่ครูอาจารย์ : อาจริเย อนพฺภจิกฺขนฺเตน

 ๓. ไม่ยึดถือตามมติของตนฝ่ายเดียว : สกสมยํ อโวกฺกมนฺเตน

 ๔. ไม่กล่าวข่มลัทธิอื่น ไม่แอบแฝงน�าลัทธิอื่นเข้ามาปะปน : ปรสมยํ อนายูหนฺเตน

 ๕. ไม่มองข้ามพระสูตร ไม่ค้านพระสูตรในพระไตรปิฎก : สุตฺตํ อปฺปฏิพาหนฺเตน

 ๖. สอดคล้องกับพระวินัย อนุโลมกับพระวินัย : วินยํ อนุโลเมนฺเตน

 ๗. วิเคราะห์ตามหลักมหาปเทส : มหาปเทเส โอโลเกนฺเตน

 ๘. ขยายข้อธรรมถูกต้องตามหลักธรรม : ธมฺมํ ทีเปนฺเตน

 ๙. รวบรวมมีบทสรุปชัดเจน : อตฺถํ สงฺคาเหนฺเตน : อตฺถํ สงฺคาเหนฺเตน

 ๑๐. อธิบายความยักเยื้องด้วยวิธีต่างๆ : ตเมวตฺถํ ปุนราวตฺเตตฺวา อปเรหิปิ ปริยาเยห ิ

  นิทฺทิสนฺเตน 

 แต่ละขั้นตอน สะท้อนว่าก่อนนั้นลัทธิอื่น(โยคาจาร)ตีความเอาเอง ไม่ตีความตามบาลี ไม่เห็น

ความส�าคัญของพระสูตร ตีความไม่สอดคล้องกับพระวินัย ตีความตามแนวทธิอื่นที่ไม่ใช่เถรวาท 

 ที่ส�าคัญคือการตีความในโยคาจารภูมิศาสตร์ของท่านอสังคะ ที่สอนวิธีท�าโยคะเพื่อน�าไปสู่การ 

รู้แจ้ง ตีความมรรค ๘ ว่าเป็นเพียงส่วนประกอบในโพธิปักขิยธรรม ไม่อ้างพระสูตร แต่ว่าตามโยคสูตร

ของพราหมณ์ 

 ผู้รจนาวิสุทธิมรรคไม่ทิ้งพระไตรปิฎก อ้างพระสูตรมัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย  

อ้างอภิธรรม อ้างมิลินทปัญหา อ้างอรรถกถาวินัย อ้างมติของโบราณาจารย์ (โปราณา ปนาหุ, เตนาหุ 

โปราณา, วุตฺตญฺเหตํ ปุพฺพาจริเยหิ) อ้างเปฏโกปเทส อ้างมติของผู้ทรงจ�าวินัย ของผู้ทรงจ�าพระสูตร  

อ้างมติของบุรพาจารย์มหาวิหาร เช่น พระติปิฏกจูฬาภยเถระ พระอภิธัมมิกโคทัตตเถระ พระติปิฏก-

จูฬานาคเถระ อ้างส�านักอื่นเช่น อภัยคีรี จิตตลบรรพต (มหินตเล) 
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  นอกจากเสนอหลักการวิธีการของบุรพาจารย์ของมหาวิหาร วิสุทธิมรรคได้โต้แย้งลัทธิอื่นไป 

พร้อมกัน

เนื้อหาวิสุทธิมรรคโดยสรุป
 แม้ว่าวิสุทธิมรรคเสนอแนวทางโยคะ(วิธีฝึกจิตเจริญภาวนา)ของเถรวาท แต่ค�าอธิบายบางเร่ือง

อิงอาศัยความเชื่อของพราหมณ์ 

 ช่วงเวลาท่ีพราหมณ์มีบทบาทมากในสังคม พราหมณ์ยกย่องสรรเสริญพรหมโลก คือโลกของ 

พระพรหม พรหมโลกคือจุดหมายของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา เมื่อละจากโลกนี้ไปก็มุ่งหวังเข้าไปสู ่

พรหมโลก ไปอยู่ที่พรหมโลก นอกจากเรื่องพรหมโลกของพราหมณ์ ค�าสอนของมหายานก็เช่นเรื่อง 

สร้างสมบารมี เรื่องพุทธเกษตร เรื่องความพินาศแห่งกัป จากน�้า ลม ไฟ 

 วิสุทธิมรรคอ้างอาภัสสรพรหม ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่ของพวกดาบสที่มีอยู่ก่อนสมัยพุทธกาล 

เพราะพราหมณ์มีจุดหมายอยู่ที่พรหมโลก (พฺราหฺมณานํ หิ พฺรหฺมโลโก นิฏฺฐา) ดาบสมีจุดหมายอยู่ที ่

อาภัสสรโลก (ตาปสานํ อาภสฺสรา) ปริพาชกมีจุดหมายอยู่ที่สุภกิณหโลก (ปริพฺพาชกานํ สุภกิณฺหา) 

อาชีวกมจุีดหมายอยูท่ีอ่นนัตมานสั (อาชวีกาน� อนนตฺมานโส) ส�าหรับเถรวาท มจีดุหมายทีพ่ระอรหตัผล 

(อิมสฺมี สาสเน ปน อรหตฺตํ นิฏฺฐา) เถรวาทสอนให้อยู่ในโลกด้วยปัญญา สอนให้มองโลกตามเป็นจริง 

เถรวาทไม่ได้สอนให้หวังพรหมโลก หรือ เทวโลก “นิยยานิกะ” เป็นชื่อที่เรียกนิกายเถรวาท เพราะม ี

ค�าสอนน�าออกจากทุกข์ สอนให้พ้นทุกข์ การพ้นทุกข์มีอยู่หลายวิธี สอนตามความถนัดของแต่ละคน 

การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ ท่านเรียกว่า จันโทปมปฏิปทา, รถวินีตปฏิปทา, โมเนยยปฏิปทา และ มหาอริย-

วังสปฏิปทา 

 การท�าโยคะในวิสุทธิมรรค ถือว่าเป็นอุบาย ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ท่านสอนให้ยืนบนปฐพีคือ

ศีล ใช้อาวุธคือวิปัสสนาญาณ ลับคมกริบด้วยหินคือสมาธิ ถือไว้ด้วยมือคือปาริหาริกปัญญา อาศัย 

ก�าลังวิริยะช่วยหนุน ยกอาวุธถางชัฏแห่งตัณหา ปฏิบัติตามล�าดับ ก็จะพบความหมดจดไปตามล�าดับ 

ปฏิบัติเช่นนี้ เรียกว่า วินีตปฏิปทา เป็นการปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนไปจนถึงนิพพาน เหมือนคนเดิน 

ทางไกลเปลี่ยนรถหลายเที่ยว ไปจนถึงปลายทาง 

 ดังนั้น ใครคิดเห็นเป็นอย่างอื่น มีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างอื่น ยังไม่ปรับความคิด เช่น  

ไม่มองโลกตามเป็นจริง ก็จะไม่เข้าใจวิถีแห่งโยคะในวิสุทธิมรรค หรือ เข้าใจได้ยาก 

  ผู้รจนาน�าบทกระทู้ในสังยุตตนิกาย เรื่องไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นหลักแห่ง

พรหมจรรย์ ที่ต้องท�าไปตามล�าดับ เพราะไม่สามารถแยกปฏิบัติได้ต่างหาก ก่อนสมัยพุทธกาลบางลัทธิ

เน้นด้านศีล บางลทัธเิน้นด้านสมาธ ิบางลทัธเิน้นด้านปัญญา นกิายเถรวาทน�าเอาเร่ืองศลี สมาธ ิปัญญา 
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มารวมกันเป็นพรหมจรรย์ ซ่ึงต้องท�าเป็นล�าดับไปตามขั้นตอน โดยเริ่มท่ีปัญญา ปัญญาเป็นจุดต้ังต้น  

(ในอริยมรรคเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ) ปัญญามาก่อนศีล ก่อนสมาธิ แต่ก็จบลงที่ปัญญานั่นเอง (ปญฺญา  

สาสนสฺส ปริโยสานํ) 

 บทกระทู้ในวิสุทธิมรรค ความว่า นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในวัฏสังสาร ดํารงอยู่ในศีลแล้ว  

เจริญจิตและปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหาร พึงแก้ความยุ่งยากนี้ได ้

 ศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวรถวินีตสูตร เป็นขั้นตอนการปฏิบัติวิสุทธิ ๗ สอนให้ควบคุม 

ความประพฤติด้านนอกทางกายก่อน แล้วควบคุมจิต ควบคุมวิธีคิด ค่อยปรับทรรศนะให้สอดคล้อง 

กับความจริงหรือสัจจะที่ได้รับ เป็นขั้น เป็นล�าดับต่อ ๆ ไป กล่าวโดยสรุปไตรสิกขาในวิสุทธิ ๗  

 ๑. เรื่องเกี่ยวกับศีล

 (๑) สีลวิสุทธ ิคือ ความหมดจดแห่งศีล 

 การรักษาศลีตามภมูชิัน้ของตนให้บรสิทุธิ ์รกัษาศลีให้เป็นไปเพือ่สมาธ ิศลีมหีลายอย่าง ทีเ่น้นคอื 

ปาริสุทธิศีล ๔ ได้แก่ 

  ๑)  ความส�ารวมในพระปาติโมกข์ : ปาฏิโมกขสังวรศีล 

  ๒) ความส�ารวมอินทรีย์ : อินทรียสังวรศีล 

  ๓)  ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ อาชีวปาริสุทธิศีล 

  ๔) การพิจารณาใช้สอยปัจจัย ๔ : ปัจจจัยสินนิสิตศีล 

 ผูมี้(ปารสิทุธ)ิศลีคอืผูท้�าตนให้เปิดเผยตามความเป็นจรงิ เมือ่มปีารสิทุธศิลีควรเสรมิความประพฤติ

ด้วยความมักน้อยสันโดษ ตามประเพณีในอริยวงศ์ (อริยวํสตฺตเย) ปฏิบัติธุดงค์ ๑๓ อย่าง จากนั้น  

ตัดความกังวล (ปลิโพธิ) เข้าหากัลยาณมิตรขอให้สอนกัมมัฏฐานที่เหมาะกับจริตของตนที่เป็นผู้ปฏิบัติ

 (พระโพธสิตัว์ของมหายานมจีรติ (จรรยา) ๔ ได้แก่ ปกฤตจิรรยา ประณธิานจรรยา อนโุลมจรรยา 

และ อนิวฤตนจรรยา พระโพธิสัตว์ปฏิบัติธุดงค์ ๑๒ อย่าง) 

 ท่านกล่าวว่า ศรัทธาใกล้กับราคะ ปัญญาใกล้กับโทสะ คนที่มีศรัทธากล้าแต่ปัญญาอ่อนมักเชื่อ

อะไรง่าย เลือ่มใสสิง่ทีไ่ม่ใช่เรือ่ง คนทีม่ปัีญญากล้าแต่ศรทัธาน้อย หนกัไปทางอวดแข่ง สมาธกิบัโกสชัชะ 

(ความเกียจคร้าน)ใกล้เคียงกัน คนเกียจคร้านกับคนมีสมาธิ บางทีก็ดูไม่ออกว่าต่างกัน

 ต่อจากเรื่องศีลและเรื่องธุดงค์ คือเรื่องกัมมัฏฐาน ท่านสอนกัมมัฏฐานเพื่อท�าจิตให้ควรแก ่

การงานคือสมาธิ มีสมาธิเพื่อใช้เป็นบาทฐานของวิปัสสนา เพ่ือความเห็นแจ้ง เห็นอาการแปลก ๆ  

เห็นต่างจากคนที่ไม่ได้ฝึกจิต
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 ท่านกล่าวว่า สมาธิที่ถูกต้อง มีวิริยะช่วยหนุน วิริยะที่มีสมาธิช่วยหนุนย่อมไม่เอนไปทางฟุ้งซ่าน

(อุทธัจจะ) สติคือสิ่งที่เหมาะต่อทุกสถานการณ์ เพราะว่าสติเป็นที่พ�านักของจิต 

 ในเถรวาท การสอนกัมมัฏฐานเป็นวิธีสอนส�าคัญอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรจะแทรก 

ด้วยเรื่องกัมมัฏฐาน ไม่พ้นไปจากเรื่องกัมมัฏฐาน 

 สิ่งเหนี่ยวน�าจิตให้เกิดสมาธิ คืออารมณ์กัมมัฏฐาน ในวิสุทธิมรรค สิ่งที่เหนี่ยวน�าจิตให้เกิดสมาธิ 

หรือ อารมณ์กัมมัฏฐาน ได้แก่ กสิณ อสุภะ อนุสติ อัปปมัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา จตุธาตุววัฏฐาน 

และ อรูป 

 ท่านกล่าวว่า ผูท้�าสมาธต้ิองหาทีใ่ห้เหมาะ เช่นไม่อึกทกึ เสยีงดงัเป็นข้าศกึแก่องค์ฌาน เวลาปฏบิติั

ควรห่างจากคนแบบไหน คบหากับคนแบบไหน การนั่งสมาธิให้คนเห็นอาจกลายเป็นนั่งอวดคน  

(อาปาถกชฺฌาย)ี ดังนั้นควรเลือกปฏิบัติในที่ลับตา หรือในที่รโหฐาน 

 นิวรณ์เป็นปฏิปักษ์แก่องค์ฌาน ข้าศึกของสมาธิคือกามฉันทะ ข้าศึกของพยาบาทคือปีติ ข้าศึก

ของวิตกคือถีนมิทธะ ข้าศึกของสุขคืออุทธัจจกุกกุจจะ ข้าศึกของวิจิกิจฉาคือวิจาร

 ตัวอย่างการเจริญธัมมานุสติ 

 “ผู้ประสงค์เจริญธัมมานุสติ พึงไปในที่ลับตา หลีกเร้นในที่อันควร ระลึกถึงคุณปริยัติธรรมและ

โลกุตรธรรม” 

 ท่านขยายความ “วญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” : กิเลสของสัทธวิหิาริกจะละด้วยมรรคท่ีพระอปัุชฌาย์

เจริญหาได้ไม่ สัทธิวิหาริกจะอยู่ผาสุกด้วยผลสมาบัติของพระอุปัชฌาย์ก็ไม่ได้ จะท�าให้แจ้งนิพพานที่

พระอุปัชฌาย์ท�าให้แจ้งก็ไม่ได้ เพราะว่าโลกุตรธรรมบุคคลไม่พึงเห็น ดังเช่นเคร่ืองประดับศีรษะของ 

คนอื่น ซึ่งจะฉวยเอามาประดับที่ศีรษะตนได้ แต่พึงเห็นว่าเป็นธรรมที่วิญญูชนจะพึงเสวยในจิตของตน

เท่านั้น 

 แท้จริง โลกุตรธรรมไม่ใช่วิสัยของคนโง่ หมายความว่ามรรค ผล นิพพาน เป็นวิสัยของวิญญูชน

ที่จะพึงรู้ได้ เป็นของจ�าเพาะตน ต้องท�า จึงเสวยได้ ท�าให้กันไม่ได้ หยิบยื่นให้แก่กันก็ไม่ได้ และรู้ได้

ประจักษ์ที่ใจของตนนี่เอง 

 ส�าหรบัอานสิงส์การเจรญิธมัมานสุต ิ“จติของผูท้ีม่ธีมัมานสุตย่ิอมน้อมไปในอนัจะให้ถงึอนตุรธรรม 

และเมื่อประจวบเข้ากับภาวะท่ีจะพึงล่วงละเมิด หิริโอตตัปปะจะปรากฏแก่เธอผู้ระลึกถึงความเป็น 

ธรรมดีแห่งพระธรรม” 

 เมื่อมีศีล คือเปิดเผยตนตามเป็นจริง จึงก้าวสู่ขั้นต่อไป
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 ๒.เรื่องเกี่ยวกับสมาธิ

 (๒) จิตตวิสุทธ ิคือ ความหมดจดแห่งจิต   

 บาทฐานของวปัิสสนา (การเหน็แจ้ง)อยูท่ีใ่ช้ปัญญาพิจารณาร่างกาย จนเหน็ได้ว่าทีป่ระกอบเป็น

รูปร่าง อยู่ได้อย่างไร อยู่ด้วยอะไร รู้ว่าอยู่ได้เพราะมีอาหารคอยหล่อเลี้ยง พิจารณาถึงที่มาของอาหาร

ว่าเกิดได้อย่างไร สิ้นสุดลงที่ไหน พิจารณาร่างกายกระท่ังเห็นว่าร่างกายมาจากการรวมของธาตุดิน  

ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ 

 ในวิสุทธิมรรค ท่านกล่าวว่าพระโพธิสัตว์คือบุรุษคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าของที่ดิน 

พระโพธิสัตว์ของเถรวาทมีพระรูปงดงามยิ่งนัก บุคลิกลักษณะดีมาก ใคร ๆ ก็ยกย่องพระโพธิสัตว์ว่า 

ยิ่งใหญ่ เพราะพระโพธิสัตว์มีพุทธิปัญญาเลอเลิศ 

 เหตุใดวิสุทธิมรรคอ้างความเป็นมาของพระโพธิสัตว์

 มหายานนับถือลัทธิบูชาพระโพธิสัตว์ เพ่ือโต้แย้งกับค�าสอนเร่ืองมักน้อยสันโดษของเถรวาท 

มหายานได้แนวคดิเรือ่งพระโพธสิตัว์จากลทัธไิหว้ดวงอาทติย์ของอหิร่าน (อทิธพิลทางการปกครองของ

อิหร่านแผ่มาถึงแถบลุ่มแม่น�้าสินธุตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนถึงราว พ.ศ. ๒๕๐) 

 ชื่อของพระโพธิสัตว์อมิตาภะ ไวโรจนะ ทีปังกระ เป็นค�าท่ีเกี่ยวกับแสงสว่าง แม้แต่ในเถรวาท 

ค�าว่า “อาทิจจพันธุ” ที่หมายถึงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแสงสว่าง ที่ใช้เรียกพระพุทธโคดมก็รับอิทธิพลจาก

ลัทธิไหว้ดวงอาทิตย์ บทบาทของพระโพธิสัตว์มีความคล้ายคลึงกับเทพมิถรา(Mithra)ของอิหร่าน เช่น

ว่าคอยช่วยเหลอืประชาชนเวลาถกูน�า้ท่วม เวลามีพาย ุเวลาข้ามแม่น�า้ เวลาเดินทาง บทบาทหรือลักษณะ

ของผู้ช่วยเหลือเช่นนี้ แนวคิดนี้ไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นผู้ที่จะมาตรัสรู้ต่อไปในอนาคต 

 แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์มีความส�าคัญ ช่วง พ. ศ. ๔๙๐-๕๙๐ เห็นได้จากชื่อนักบุญ Josaphat 

ในยุโรปยุคกลาง Josaphat ค�านี้ในภาษาอาหรับเขียน Yudasalf เป็นชื่อที่กร่อนจากค�าว่าโพธิสัตว์ 

 วิสุทธิมรรคกล่าวความเป็นมาของพระโพธิสัตว์ในอัคคัญญสูตร เพราะเหตุว่าเวลานั้นมหายาน

ยกย่องบทบาทของพระโพธิสัตว์ แต่งต�าราเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์มากมาย เถรวาทเลยชี้ว่านิกายเถรวาท

ก็มีพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ของเถรวาทเป็นบุรุษคนแรก มีมาตั้งยุคเริ่มมีมนุษย์มาอยู่ในโลก 

 พระโพธสิตัว์ของมหายานมหีลายองค์ องค์ส�าคญัคอืพระมญัชศุรี และ พระอวโลกเิตศวร ทีไ่ด้รับ

ความเคารพนบัถอืมาก พระอวโลกเิตศวรมรีปูแบบวธิที�าสมาธปิระจ�าองค์ เรียกว่า อวโลกติ-มทุรา มมีอื

นับพัน นัยน์ตานับล้าน มีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่มหาศาล 

 คัมภีร์คารุณฑวยุหะ (Karundavayuha) เล่าฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระอวโลกิเตศวรว่า  

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดมาจากดวงตาของพระองค์ พระพรหมเกิดมาจากโสณิ พระนารายณ์ 

เกิดมาจากศีรษะ พระสรัสวดีเกิดมาจากพระทนต์ ของพระองค์ 
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 ในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่า “สัตว์จุติจากสุภกิณหพรหมโลก ไปเกิดในอาภัสสรพรหมโลก” คตินี้

ไม่มีในเถรวาทมาแต่เดิม สุภกิณหะและอาภัสสระ เป็นชื่อชั้นของพรหมโลก เป็นคติของพราหมณ์และ

ของดาบส ชื่อภพภูมินี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของชาวพุทธหลายแห่ง 

 ถึงแม้วิสุทธิมรรคแสดงเนื้อหาเชิงโต้แย้ง แต่ผู้รจนาอ้างคัมภีร์หลัก ไม่ทิ้งพระไตรปิฎก เช่น  

เมื่อบรรยายสิ่งที่เรียกว่าโลก ท่านบอกว่าเพราะมีอันต้องทรุดโทรม ที่เรียกว่าสวรรค์ เพราะเลิศอย่างดี

ด้วย(การรับรู้)อารมณ์เช่นรูปารมณ์ ที่เรียกว่านิรยะ หรือนรก เพราะไม่มีความเจริญ ท่ีเรียกว่า  

ความยินดี อยู่ในที่นั้น

 นยิามแห่งนรกและสวรรค์ในวิสทุธมิรรค ถอืเป็นแบบอย่างการอ้างของวรรณกรรมบาลใีนสมยัหลงั 

เช่น สมันตปาสาทิกา สุมังคลวิลาสินี ปรมัตถทีปนี และ สัทธรรมปกาสินี 

 นอกจากแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ แนวคิดเรื่องอื่น เช่น เรื่องพระอรหันต์ เรื่องพระพุทธเจ้า 

ในอดีต พระพุทธเจ้าในอนาคต เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้า เรื่องความเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์  

เรื่องบูชาพระสถูปเจดีย์ เรื่องมหาปุริสลักษณะ มีพัฒนาการทั้งสิ้น   

 ๓. เรื่องเกี่ยวกับปัญญา 

 โดยทั่วไปแล้ว ปัญญามีอยู่หลายระดับ ปัญญาในวิสุทธิมรรคก็มีหลายระดับ ท่านกล่าวว่าปัญญา

มคีวามตรสัรูส้ภาวธรรม และขจดัความหลงผดิคือโมหะซ่ึงบดบงัสภาวธรรมเป็นลักษณะ ปัญญาเกดิขึน้

ได้แก่ คนที่มีจิตเป็นสมาธิ ภูมิหรือว่าที่ตั้งของปัญญาอยู่ที่ร่างกาย คือ เบญจขันธ์ ปัญญาในวิสุทธิมรรค

เกิดมีได้ด้วยการพิจาณาที่ร่างกาย   

 คนที่มีปัญญา มองเบญจขันธ์ เห็นรูปเหมือนกับก้อนฟองน�้า เห็นเวทนาเหมือนกับต่อมน�้า  

เห็นสัญญาเหมือนกับพยับแดด เห็นสังขารเหมือนกับต้นกล้วย เห็นวิญญาณเหมือนกับมายากล 

 ท่านกล่าวอาการและคุณสมบัติของจิต เรียกว่า สังขารขันธ์ (เจตสิก) มี ผัสสะ เวทนา สัญญา 

เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ ปีติ ฉันทะ โมหะ อหิริกะ อโนตัปปะ 

อทุธจจะ โลภะ ทิฏฐิ มานะ โทสะ อสิสา มจัฉรยิะ กกุกุจจะ ถนีะ มทิธะ วจิกิจิฉา สทัธา สติ หริิ โอตตัปปะ 

อโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา 

กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมอาชีวะ กรุณา มุทิตา ปัญญินทรีย์ 

 คนทีม่ปัีญญา มองอายตนะภายใน-ภายนอก เห็นอายตนะภายในเหมอืนกบับ้านร้าง เหน็อายตนะ

ภายนอกเหมือนกับโจรปล้นหมู่บ้าน 
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 หรือ เห็นอายตนะภายใน เหมือนกับงู จระเข้ นก สุนัขบ้าน สุนัขป่า ลิง เห็นอายตนะภายนอก 

เหมือนกับที่รก วังน�้า ท้องฟ้า หมู่บ้าน ป่าช้า ป่าไม้ อันเป็นที่โคจรของสัตว์พวกนั้น 

 คนที่มีปัญญา มองธาตุ (๑๘ อย่าง) เห็นจักขุธาตุ เหมือนกับหน้ากลอง เห็นรูปธาตุเหมือนกับ 

ไม้ตีกลอง เห็นจักขุวิญญาณธาตุเหมือนกับเสียงกลอง 

 คนที่มีปัญญา มองสัจจะ(๔ อย่าง) เห็นทุกขสัจเหมือนกับโรค เห็นสมุทัยสัจเหมือนกับเหตุ 

แห่งโรค เห็นนิโรธสัจเหมือนกับความหายโรค เห็นมรรคสัจเหมือนกับยารักษาโรค 

 คนทีม่ปัีญญา มองสจัจะเหน็ความว่างเปล่า ดังทีค่นโบราณกล่าวไว้ว่า ทกุข์มอียู ่แต่ใครผู้รับทกุข์

ไม่มี ผู้ท�าไม่มี แต่การกระท�ามี ความดับมี แต่คนผู้ดับไม่มี ทางมี แต่ผู้เดินไม่มี 

 ส�าหรับมรรคสัจ ก็คือ สมถะและวิปัสสนา เป็นธรรมที่ควรท�าเกิดขึ้น (ภาเวตัพพธรรม)

 ในวิสุทธิมรรคท่านอ้างความเห็นของฝ่ายที่ปฏิเสธนิพพานว่าไม่มีจริง ปฏิเสธนิพพานว่าเป็น 

สิ่งเพ้อฝัน เหมือนเรื่องหนวดเต่าเขากระต่ายท่ีไม่มีอยู่จริง ท่านว่านิพพานเป็นสันตบท มีความสงบ 

เป็นลักษณะ ไม่เปลี่ยนสภาพ ไม่ใช่เครื่องหมายแห่งทุกข์ 

 ความรูค้วามเข้าใจในเบญจขันธ์เล่ือนข้ึนเป็นล�าดับ มองเหน็จากง่ายไปสูภ่าวะลุม่ลกึ เกดิตามการ

เลื่อนขั้นความรู้ ซึ่งเป็นญาณ แต่ละระดับ 

 หน้าที่ของปัญญาในอริยสัจ ๔ ท่านกล่าวว่า

 ความรู้ในทุกข์ ย่อมจะไม่ท�าให้สักกายทิฏฐิครอบง�าเอาได้ 

 ความรู้ในสมุทัย ย่อมจะไม่ท�าให้อุจเฉททิฏฐิครอบง�าเอาได้ 

 ความรู้ในนิโรธ ย่อมจะไม่ท�าให้สัสสตทิฏฐิครอบง�าเอาได้ 

 ความรู้ในมรรค ย่อมจะไม่ท�าให้อกิริยทิฏฐิครอบง�าเอาได้   

 คนผูห้ลงผดิ ทีถ่กูอวิชชาชกัน�า ย่อมจะก่อเหตดุบ้ีางไม่ดบ้ีาง เหมอืนกบัคนตาบอดแต่ก�าเนดิ ไม่มี

คนจูง บางทีเดินถูกทางบางทีเดินผิดทาง คนผู้หลงผิดเพราะอวิชชา ก็คือผู้หลงผิดในเร่ืองจุติ หลงผิด 

ในเรื่องอุบัติ หลงผิดในเรื่องวัฏสังสาร หลงผิดในลักษณะของสังขาร และหลงผิดในปฏิจจสมุปบันธรรม 

 ค�าสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท เถรวาทสอนเพื่อแย้ง (antithesis) กับเรื่องพรหมโลก 

 ท่านกล่าวว่า กามุปาทานมองเห็นง่ายกว่าทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และ อัตตวาทุปาทาน 

 คนทีม่ากไปด้วยกามปุาทาน ชอบครึกครืน้เอกิเกรกิ มุง่หวงัอารมณ์ทีย่งัไม่มาถึง ชอบการท�ามงคล 

กามะ (ความใคร่, ความหวังผล) จัดเป็นตัณหา ที่เป็นอุปสรรคแก่ความมักน้อย อุปาทาน(ความยึดถือ)

เป็นอุปสรรคแก่ความสันโดษ 

 เมื่อมองสังขารจนเกิดภูมิปัญญา จึงเลื่อนขั้นต่อไป
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 (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ 

 ทฏิฐิวสิทุธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ เห็นว่าอะไรเป็นนาม อะไรเป็นรปู นามกบัรปู คอื ขนัธ์ อายตนะ 

ธาตุ เห็นอย่างถ่องแท้ว่านอกจากนามกับรูปก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใด ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เทวดา พระพรหม สิ่งที่

รวมกันเข้าเป็นองค์สัมภาระ เรียกกันว่า รถ มีได้ฉันใด เมื่อขันธ์ อายตนะ ธาตุ มารวมกัน ความสมมุติ

ว่าสัตว์ก็มีได้ฉันนั้น นามกับรูปอาศัยกัน ถ้าอย่างหนึ่งแตกสลายก็แตกสลายทั้งคู่ นามกับรูปเป็นของ 

ว่างเปล่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อิงอาศัยกันอยู่ดุจไม้อ้อที่ผูกรวมกัน อิงอาศัยกันดุจกลองกับเสียงกลอง  

เมื่อนามกับรูปรวมกัน จึงมีค�าสมมุติเรียกชื่อต่างกันไปเช่น รถ, สัตว์, หุ่น, บ้าน, เมือง, กองทัพ 

 เมื่อก�าหนดรู้เท่าทันทุกขสัจ จึงเลื่อนขั้นต่อไป 

  (๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย 

 เมื่อก�าหนดรู้สิ่งทั้งปวงเห็นเป็นนามกับรูป ย่อมผ่านพ้นความสงสัยที่เป็นในอดีต ในอนาคตและ

ในปัจจุบนั มองด้วยปัญญาว่า แท้จรงิ ในโลกนีไ้ม่มผีูส้ร้างกรรม ไม่มผีูเ้สวยผล ไม่มีเทวดา ไม่มพีระพรหม 

มีเพียงกระแสธรรมล้วนๆ ที่เห็นและเป็นไปได้ก็เพราะการรวมพร้อมกันแห่งเหตุเป็นปัจจัย 

 เมื่อก�าหนดนามรูปจนข้ามพ้นความสงสัย ๓ กาลได้ สิ่งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน จึงรู้ได้

ด้วยจุติและปฏิสนธิ รู้ว่าสิ่งไรๆ ไม่มาสู่ภพน้ีจากอดีตภพ ไม่ข้ามไปสู่ภพใหม่จากภพนี้ ขันธ์ อายตนะ 

ธาตุ เกิดได้ก็เพราะอาศัยกันเป็นปัจจัย ความสืบต่อจิตย่อมเป็นไปในปฏิสนธิ เมื่อจุติจิตดับ ปฏิสนธิจิต

ก็เกิดขึ้น (เกิด-ดับ) ค�าว่า ยถาภูตญาณ, สัมมาทัสสนะ, กังขาวิตรณะ ความหมายเดียวกัน แต่เขียน 

ต่างกัน

 ผูม้ปัีญญาถึงข้ันนี ้ย่อมจะมคีวามอุน่ใจ มทีีพ่ึง่ มคีติ หรอืมีเส้นทางเดินแน่ชัด อยูใ่กล้นิพพาน มชีือ่

เรียกเฉพาะว่า “จูลโสดาบัน” 

 เมื่อก�าหนดจับสมุทยสัจ จึงเลื่อนขั้นต่อไป

 (๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณ ที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง 

 ญาณรู้ธรรม ที่เป็นทางและมิใช่ทาง ด�าเนินตามทาง ไม่ข้องแวะวิปัสสนูปกิเลส ซึ่งมิใช่ทาง  

เลือกแต่ทางที่ถูกต้อง 

 ผูท้ีม่ปัีญญาพจิารณารปูและอรปู ก�าหนดรู้รูป พิจารณาไตรลักษณ์ กระทัง่รู้ว่า ชวีติ อตัภาพ และ

สุขทุกข์ ขึ้นอยู่กับขณะจิต ที่เกิด-ดับ เร็วพลัน 

 เมือ่มปัีญญาพจิารณารปูกมัมฏัฐานและอรปูกมัมฏัฐานได้คล่องแคล่ว มหาวปัิสสนา หรือ วปัิสสนา

ญาณ อย่างอ่อน (ตรุณวิปัสสนาญาณ) ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาผู้เป็น อารัทธวิปัสสก
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 เมื่อเกิดตรุณวิปัสสนา เขาถูกกระบวนธรรมทดสอบ สิ่งทดสอบนี้เป็นเหมือนกับดัก ที่อาจท�าให้

เฉไป สิง่นัน้คอื วิปัสสนปูกิเลส หมายถงึอปุกเิลสแห่งวปัิสสนา จะทดสอบให้นกึเฉไปว่าเมือ่ก่อนไม่เคยเกดิ

สภาวะเช่นนี้ ตอนนี้กลับเกิดขึ้น ตนคงจะได้บรรลุมรรคผลเป็นแน่ 

 วิปัสสนูปกิเลส เป็นเพียงภาวะลวงตา เกิดขึ้นแก่ผู้ท่ีปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกต้อง เกิดแก่ผู้เป็น 

อารัทธวิปัสสก ไม่ได้เกิดแก่คนหลงผิดปฏิบัติผิดท่ีชอบละทิ้งกัมมัฏฐาน ทั้งไม่เกิดแก่พระอริยะผู้บรรลุ

แล้ว ภาวะลวงตาท่ีปรากฏให้เห็นมี ๑๐ อย่าง มี แสงสว่าง ความปลาบปล้ืมอิ่มใจ ความรู้ที่คมชัด  

ความสงบเย็นกายใจ ความสุขทั่วทั้งตัว ศรัทธาแรงกล้าที่ท�าให้ใจผ่องใสยิ่งนัก ความเพียรที่พอดี สติชัด 

ความวางจิตเป็นกลาง ความติดใจพอใจ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดท่านสอนให้รู้ว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลส รู้เท่าทัน

ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวเรา 

  เมื่อก�าหนดรู้มรรคสัจ จึงเลื่อนขั้นต่อไป 

 (๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดําเนิน 

 เมื่อมาถึงล�าดับนี้ วิปัสสนาญาณเป็นไปอย่างคมเฉียบ รู้เห็นสังขารตามจริง ท่านให้ท�าโยคะ 

(ความเพยีร)ในอทุยพัพยญาณทีเ่คยเกดิมาแล้วในญาณทีผ่่านมาซ�า้อกี เพ่ือก�าหนดรู้ไตรลักษณ์ว่าทีม่อง

ไม่เห็นอนิจลักษณะ ก็เพราะสันตติปิดบังไว้ ที่มองไม่เห็นทุกขลักษณะ ก็เพราะอิริยาบถปิดบังไว้ ที่มอง

ไม่เห็นอนัตตลักษณะ ก็เพราะฆนสัญญาปิดบังไว้ เมื่อก�าหนดรู้ทัน อนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมปรากฏ 

ตามเป็นจริง ต่อนั้นวิปัสสนาญาณ ได้แก่ (๑) ภังคานุปัสสนา ญาณตามเห็นจ�าเพาะความดับเด่นขึ้นมา 

(๒) ภยตูปัฏฐานญาณ ญาณมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว (๓) อาทีนวานุปัสสนาญาณ  

ญาณค�านึงถึงโทษ (๔) นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณค�านึงเห็นด้วยความหน่าย (๕) มุญจิตุกัมยตาญาณ 

ญาณหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสีย (๖) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อหาทาง  

(๗) สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร (๘) สัจจานุโลมิกญาณ ญาณเป็น

ไปโดยควรแก่การหยั่งรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นตามล�าดับ

 สังขารุเปกขญาณ(ล�าดับที่ ๗) เรียกตามความรู้ที่เกิดขึ้นว่า มุญจิตุกัมยตาญาณ หรือ ปฏิสังขา- 

นุปัสสนาญาณ 

 ผูท้ีไ่ด้บรรลสุงัขารเุปกขญาณ ย่อมมวีถิชีวีติอยูใ่กล้นพิพาน วางเฉยอารมณ์ในทางโลก ยนิดีพอใจ

ในที่สงบสงัด ไม่อวดโอ่แสดงตน ท่านเรียกผู้ที่มีอาการสงบเช่นนั้นว่า ปฏิลีนจรบุคคล 

 สัจจานุโลมิกญาณ เรียกได้หลายอย่าง คือ อตัมมยตา (ไม่มีตัณหา) นิพพิทา (เบื่อหน่าย)  

ธัมมฐิติญาณ (รู้ความเป็นจริงแห่งธรรม) สัญญัคคะ (ยอดแห่งสัญญา) ปาริสุทธิปธานิยังคะ(องค์ของ 

ผู้มีความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณรู้เห็นทางด�าเนิน)
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 ท่านกล่าวว่า ผู้ที่มีชาติของบัณฑิต มุ่งจะพ้นไปจากทะเลตมคือสังสารทุกข์ พึงท�าโยคะนี้ 

 จากนั้น จึงเลื่อนไปยังวิสุทธิล�าดับสุดท้าย

 (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ 

 ญาณทัสสนวิสุทธิ หมายถึงญาณในโสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ  

อรหัตมรรค 

 ญาณนี้เป็นญาณล�าดับสุดท้าย ผู้บรรลุมีชื่อว่าอรหันต์ เป็นอัครทักขิไณยบุคคลชั้นสูงสุดในนิกาย

เถรวาท ไม่ใช่โพธิสัตว์ (การท�าโยคะของมหายานเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์)* 

 ท่านกล่าวถึงโพธิปักขิยธรรม กล่าวถึงกิเลสซึ่งผู้บรรลุญาณนี้ละได้มี สังโยชน์ กิเลส มิจฉัตตะ 

โลกธรรม มัจฉริยะ วิปลาส คัณฐะ .. อคติ อาสวะ โอฆะ โยคะ นิวรณ์ ปรามาส อุปาทาน อนุสัย มละ 

อกุศลกรรมบถ และ อกุศลจิตตุปบาท ตามควรแก่ความเพียร (โยคะ) 

 ท่านอ้างข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “มรรคภาวนา(การเจริญมรรค) มีอยู่เช่นนี้  

ผลสัจฉิกิริยา (การทําผลให้แจ้ง)มีอยู่เช่นน้ี กิเลสปหาน(การละกิเลสได้)มีอยู่เช่นน้ี ธรรมาภิสมัย 

(การตรัสรู้ธรรม)มีอยู่เช่นนี”้ 

 ท่านอ้างมรรคภาวนา ก็เพื่อยืนยันธัมมานุธัมมปฏิบัติว่ามีกระบวนธรรมเช่นนี้ กระบวนธรรมนี้

ย่อมเกิดแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกระบวนของธรรมชาติ (ไม่ใช่วิธีปฏิบัติเพื่อความเป ็

นพระโพธิสัตว์อย่างในโพธิสัตวภูมิ) 

 อนึ่ง ท่านอสังคะแห่งส�านักโยคาจาร ศึกษาโยคะ(สมาธิ)ขั้นสูง ชื่อ สูริยประภา (Suryapraba 

Samadhi) กับอาจารย์ไมตรียนาถ มีความเชี่ยวชาญจนเกิดอภิญญา เขียนต�าราโยคาจารภูมิศาสตร์  

สอนวิธีท�าโยคะเพ่ือความเป็นพระโพธสัตว์ อธิบายเร่ืองอริยสัจและเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทาแตกต่างกับ

เถรวาท ตีความเรื่องอริยมรรคเป็นเพียงองค์ประกอบอยู่ในโพธิปักขิยธรรม มีอยู่ในภาวนามารคะ
3
 

(Bhavanamarg) ๔ ประการ คอื ขัน้เตรยีมตวัท�าโยคะ ( สัมภารมรรค) ข้ันลงมอืท�าโยคะ (ประโยคมรรค) 

ขั้นเห็นแจ้ง(ทรรศนมรรค) และ ขั้นสุดท้าย (นิษฐานมรรค) 

 ค�าว่า ภูมิ และ ภูมิลัทธะ ในโพธิสัตวภูมิ หมายถึงภูมิและการได้ภูมิความเป็นพระโพธิสัตว์ 

 ส่วนในวิสุทธิมรรค ค�าว่า ภูมิ และ ภูมิลัทธะ หมายถึงภูมิและการได้ภูมิของผู้ปฏิบัติที่ละกิเลสได้ 

คือเป็นพระอรหันต์ 

 
3 

โยคาจารใช้ชื่อ ภาวนามารคะ (มรรค) สลับกับในบาลีคือ มรรคภาวนา ในเถรวาทถือว่า มรรคภาวนาเป็น
อุตตริมนุสสธรรม อย่างหนึ่ง ดู วิ.มหา. (แปล) ๑/๑๙๙/๑๘๕
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วิสุทธิมรรคไม่ใช่วิสุทธิภูม ิ  

  พระพุทธศาสนายุคแรกไม่มีนิกาย เมื่อแยกเป็นเถรวาทกับมหายาน ผู้นับถือที่ไม่ได้เกิดในถิ่น

พุทธภูมิ แต่รับอารยธรรมพุทธศาสนา ถือว่าไม่ใช่เจ้าของอารยธรรมพุทธมาแต่เดิม ส่วนผู้เป็นเจ้าของ

อารยธรรมพทุธ กค็อืผูเ้กดิในถิน่พทุธภมู ิดงันัน้เมือ่เจ้าของอารยธรรม(ส่วนมากพราหมณ์)วพิากษ์วจิารณ์

เรื่องพุทธ เขาจึงกล่าวเรื่องของพวกเขาเอง ไม่มีเถรวาท ไม่มีมหายาน จึงไม่มีเรื่องอะไรเสียหาย แต่ถ้า 

ผู้ไม่ใช่เจ้าของอารยธรรมพุทธมาแต่เดิม กล่าววิพากษ์วิจารณ์บ้าง กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะผู้รับ

อารยธรรมพุทธนิกายใดนิกายหนึ่งมานับถือ เมื่อรับนิกายใดก็จะคุ้มครองนิกายนั้น 

 มหายานเน้นบทบาทของพระโพธิสัตว์ เถรวาทเน้นบทบาทของพระอรหันต์ ความเห็นต่างกัน 

เป็นเหตุให้ปฏิบัติต่างกัน เม่ือมีความเห็นต่างกัน ก็แต่งต�าราสนับสนุนแนวคิดฝ่ายของตน มหายาน 

สอนให้ท�าโยคะ(สมาธ)ิ เพือ่ความเป็นพระโพธิสตัว์ ตีความตามลัทธิพราหมณ์ ต้ังแต่โยคาจารภูมศิาสตร์

ของท่านอสังคะ จนถึงสมัยที่รจนาวิสุทธิมรรค คือโยคาวตาระ ของท่านทิงนาคะ 

 วสิทุธมิรรคน�าเอาแนวทางของพระพทุธศาสนายคุต้น และเนือ้หาสาระส�าคญัทีก่ระจายกนัอยูใ่น

พระไตรปิฎกมาจดัระบบให้เป็นตามล�าดบั มุง่เสนอวธิกีารยกระดับภมูปัิญญา เพ่ือความเป็นพระอรหนัต์ 

มิใช่วิสุทธิภูมิ เพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์ 

บทสรุป 
 วิสุทธิมรรคเป็นวรรณกรรมส�าคัญของนิกายเถรวาท เรียกว่า ปกรณ์พิเศษ  ของวิสุทธิมรรคเป็น

อรรถกถาอภิธรรมปิฎก เป็นอรรถกถาสุตตันตปิฎก อธิบายไตรสิกขาแนววิสุทธิ ๗ และเป็นแบบอย่าง

การแต่งวรรณกรรมบาลียุคหลังต่อมา  

 วิสุทธิมรรคชี้ทางไปสู่นิพพานว่าเร่ิมที่ปัญญา เพราะคนมีปัญญาเหมือนอยู่ในที่สว่าง รู้ว่าอะไร 

เป็นอะไร เพราะมีปัญญาเป็นเครื่องส่องชี้ทาง ส่วนคนไม่มีปัญญาก็เหมือนอยู่ในที่มืด ไม่รู้ว่าอะไร 

เป็นอะไร ถ้ามีใครบอกว่าสิ่งนี้ดี ก็ไม่รู้ว่าดีอย่างไร ถ้าใครบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดี ก็ยังไม่รู้ว่าไม่ดีอย่างไร ที่เขา

สอนกันว่าสิ่งนั้นเป็นสมมุติบัญญัติ ก็ไม่รู้ว่าเป็นสมมุติบัญญัติอย่างไร สมมุติไว้ท�าไม หรือสมมุติไว้เพื่อ

อะไร 

 วิสุทธิมรรคสอนให้ใช้ปัญญามองด้านในร่างกาย ปัญญาชนิดนี้ต่างจากปัญญาที่มาจากภายนอก 

ปัญญาภายนอกเกิดได้ชั่วครั้งช่ัวคราว สู้ปัญญาภายในไม่ได้ ปัญญาภายในจึงประเสริฐกว่าปัญญา

ภายนอก
4
 

 4
 มีเหมือนกันที่บางคนไม่ยกย่องปัญญา แต่ยกย่องการปฏิบัติ นักปฏิบัติบางทีก็ตั้งหน้าปฏิบัติไปเรื่อย แต่ไม่

ก้าวหน้าอะไรเลยทางปัญญา
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 ปัญญาภายใน หรือ การมองด้านใน เป็นจุดเริ่มของการฝึกจิตเจริญภาวนาในเถรวาท กล่าวได้ว่า 

วิสุทธิมรรคก็คือวิธีการฝึกจิต จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้ การฝึกจิตในวิสุทธิมรรคต้องสร้างปัญญา 

ให้เกดิขึน้ภายในร่างกาย มองเหน็ความจรงิในร่างกายเป็นข้ันตอน เป็นวธิยีกระดับภมูปัิญญาของสาธชุน

เถรวาท เพื่อน�าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ ที่เป็นอัครทักขิไณยบุคคล บุคคลในอุดมคติ ผู้ท่ีเมื่อฝึกจิต

แล้วจะมีคุณสมบัติเช่นไม่สะดุ้งเพราะเสียงดุจราชสีห์ ไม่ติดข่ายดุจลม ไม่เปียกน�้าดุจใบบัว อยู่คนเดียว

ได้เหมือนนอแรด 

 อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าถึงความจริงได้มาก ย่อมเข้าใจความจริงได้มาก ส่วนผู้ไม่รู้ความจริงจะไม่ถึง

ความจริง วิสุทธิมรรคสอนให้อยู่กับความจริง แต่ถ้าจะอยู่อย่าง“คน” ต้องอยู่ให้กลมกลืนกับผู้อื่น  

มีไม่กี่คนหรอกที่จะอยู่กับความจริง  
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ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ 
พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

บทน�า

 ไตรลักษณ์ Ti-lakkhana (The three Characteristics) คือ หลักค�าสอนที่ว่าด้วยกฏแห่งความ

เสมอภาคของสิ่งทั้งปวงท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้น ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์  

คือ ความไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ (ทุกขัง) และมีสภาวะไม่ใช่ตัวตน ไม่ยั่งยืน 

ปราศจากอตัตภาวะ (อนตัตา) เพราะมกีารเกดิข้ึน (อปุาทะ) ฐิติ (ตัง้อยู)่ ภงัคะ (ดบัไป) ความเป็นไปต่าง ๆ  

ของสิ่งทั้งปวงนี้ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติ อาศัยความสัมพันธ์และความเป็นปัจจัยต่อกัน จึงเรียกว่า 

เป็นกฎธรรมชาติ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงกฎของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นลักษณะของ

สิ่งทั้งหลายท่ีปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้น แต่สาเหตุที่ท�าให้บุคคลยังไม่เข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์

อย่างแท้จริง เพราะมีอวิชชาหุ้มห่อไว้ และสิ่งที่มาหุ้มห่อหรือปิดบังไตรลักษณ์เอาไว้ จนท�าให้ยังไม่เห็น

หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องไตรลักษณ์ คือ 

  ๑)  สันตติ  ปิดบัง อนิจจลักษณะ 

  ๒)  อิริยาบถ ปิดบัง  ทุกขลักษณะ 

  ๓)  ฆนสัญญา  ปิดบัง  อนัตตลักษณะ 

 เมือ่บคุคลได้ปฏบิตัวิปัิสสนากัมมัฏฐาน วปัิสสนาหรอืปัญญากจ็ะเจรญิขึน้ และเม่ือปัญญาเกดิขึน้ 

อวิชชาก็จะดับไป จากนั้นเราก็สามารถมองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ การรู้แจ้ง

ในไตรลักษณ์จึงเป็นกระบวนการน�าไปสู่ ความหลุดพ้น (วิมุตฺติ), ความบริสุทธ์ิ (สุทฺธิ), ความรู้แจ้ง 

(ปญฺญา), ความสงบ (สนฺติ), และความดับทุกข์ (นิพฺพาน), ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  

น้ีเป็นหลกัการพฒันาคณุภาพมนษุย์ และเป็นเหตผุลส�าคญัทีอ่งค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตรัสเรยีก

ค�าสอนเรื่องไตรลักษณ์ว่า “พหุลานุสานี” คือค�าสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมากที่สุด และน�ามา

ประกาศตัง้แต่ปฐมโพธกิาลจนกระทัง่ดบัขนัธปรนิพิพาน และต่อมาพระอรรถกถาจารย์ ได้น�ามาอธบิาย

ขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้อนุชนได้ศึกษาและเข้าใจง่ายข้ึน ไตรลักษณ์หรือสามัญญลักษณะสาม  

แปลว่า ลักษณะที่ทั่วไป หรือเสมอเหมือนกันแก่สิ่งทั้งปวง ซึ่งได้ความหมายเท่ากัน คือ ความไม่เที่ยง 

ความไม่คงที่ ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป, ความเป็นทุกข์ คือ ภาวะที่ถูกบีบคั้น
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ด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดัน ฝืน และขัดแย้งอยู่ในตัว, และความมิใช่ตัวตน ความไม่ม ี

ตัวตนที่แท้จริงของมันเอง
1
 ลักษณะดังกล่าวแยกเป็น

2
 (๑) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง (๒) ทุกขตา 

ความเป็นทุกข์ (๓) อนัตตตา ความไม่ใช่ตัวตนและยังแสดงความตามบาลีดังนี้ 

  ๑) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 

  ๒) สพฺเพ สงฺขารา ทุกขฺา  สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์

  ๓) สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  ธรรมทั้งปวงมิใช่ตัวตน 

 ลักษณะเหล่านี้ มี ๓ อย่าง จึงเรียกว่า ไตรลักษณ์ซึ่งเป็นของแน่นอน เป็นกฎธรรมดา จึงเรียกว่า 

ธรรมนิยาม
3
 เป็นค�าสอนที่ว่าด้วยกฏแห่งความเสมอภาคของสรรพส่ิง ไม่ว่าจะเป็นส่ิงที่มีชีวิตหรือ 

ไม่มีชีวิต สิ่งที่มีใจครองหรือไม่มีใจครอง
4
 มีสภาวะไม่ใช่ตัวตนไม่ยั่งยืน ปราศจากอัตตภาวะที่เรียกว่า 

อนัตตา
5 

วศิน อินทสระ
6
 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ไตรลักษณ์แปลว่า ลักษณะ ๓ ประการ บางทีก็เรียกว่า 

สามัญญลักษณะ แปลว่าลักษณะสามัญหรือลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งหลาย กล่าวคือสิ่งทั้งปวง ที่เป็น

สงัขตธรรม (สิง่ท่ีมปัีจจยัปรงุแต่ง สิง่ท่ีข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยั) ย่อมตกอยู่ภายใต้กฎ หรอืเง่ือนไข ๓ ประการ

เช่นเดียวกัน คือ 

  ๑) ความไม่เที่ยง ความต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย 

  ๒) ความเป็นทุกข์ ความที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นอยู่เสมอ 

  ๓) ความไม่มีตัวตน หรือไม่ใช่ตัวตน

 ทัง้ ๓ ประการนี ้เป็นสภาวธรรม เป็นกฎธรรมชาต ิตัง้อยูต่ามธรรมดาและความเป็นไปตามธรรมดา 

ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ในอุปปาทาสูตร
7
 ว่าด้วยการเกิดแห่งพระตถาคต พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่าง 

ตรงไปตรงมาว่า 

 1
 พระราชวรมุนี, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : อมร 

การพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๘๖.
 2

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๘๖. 
 3

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕.
 4

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๗๐.
 5

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐. 
 6

 วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, 

๒๕๕๐), หน้า ๔๓. 
 7

 องฺ.ติกฺ. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕.
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“กฎธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมธาตุ คือสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยธรรมดา เป็นธรรมฐิติ คือสิ่งที่ยืนตัว

แน่นอนอยูโ่ดยธรรมดา และธรรมนิยาม คอื ก�าหนดรสแห่งธรรมดาซึง่เป็นเช่นนัน้ ไม่ว่าพระพทุธเจ้า

จะเสด็จ จะอุบัติขึ้นหรือไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตามธรรมนิยามที่กล่าวนั้น คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 

สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ และธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา พระพทุธเจ้าเป็นเพยีงผูต้รสัรู ้เม่ือทรงรูแ้ล้ว

ก็บอก แสดง บัญญัติ เปิดเผย จ�าแนกและท�าให้ง่ายขึ้นเท่านั้น”

 ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
8
 ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลใดเพ่งพิจารณาขันธ์ ๕ อย่างไม่ขาดสายจนเกิด

ความรู้สึกอย่างชัดแจ้งว่า เมื่อรูปกระทบตา อาการเห็นเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป เมื่อเสียงกระทบหู 

อาการได้ยินก็เกิดข้ึนขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป เมื่อกลิ่นกระทบจมูก อาการรู้กลิ่นเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้ว 

ดับไป เมื่อเย็นรสกระทบลิ้น อาการรู้รสเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป เมื่อเย็น ร้อน อ่อน แข็ง  

กระทบกาย อาการสัมผัสเกิดขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป เมื่อธรรมารมณ์กระทบใจ อาการรู้สึกเกิดขึ้น 

ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปดังกล่าวนี้ สักแต่ว่าเป็นสภาวะหาใช่

สัตว์มีบุคคลเป็นผู้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส ได้นึกคิดอย่างใดไม่ และโดยที่สภาวะเหล่านี้เกิดขึ้น

แล้วดับ เรียกว่า ไตรลักษณ์ รวมความว่าสภาพที่ส่ิงทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตานั้น  

เป็นสภาพธรรมดาทีด่�ารงอยูอ่ย่างนัน้ ใครจะบงัคบับญัชาหรอืบลัดาลให้เป็นอย่างอืน่หาได้ไม่ ผูม้ปัีญญา

ควรก�าหนดรู้ตามเป็นจริงเท่านั้น ความไม่เท่ียงของสิ่งทั้งปวงน้ันปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปทั่วทั้งร่างกาย 

จิตใจและวัตถุ หรือบุคคลภายนอกเท่าที่เราเห็นและเข้าไปเกี่ยวข้อง มีสิ่งเดียวที่เที่ยง คือความไม่เที่ยง

ความส�าคัญของไตรลักษณ์ 
 หลักไตรลักษณ์ 

9
 มีความส�าคัญและมีคุณค่าทางจริยธรรมสูงมาก ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้

 หลักอนิจจตา 

 หลักอนิจจตาเป็นหลักธรรมที่ท�าให้บุคคลผู้พิจารณาเนือง ๆ เป็นผู ้ไม่ประมาทเมามัว  

ไม่เพลิดเพลินเกิน เมื่อได้ประสบความสุขความส�าเร็จมีความส�ารวมระวังตนอยู่เสมอ เพราะเห็นด้วย

ปัญญาว่าความสุขความรุ่งเรืองเหล่านั้น เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเสมอไป จะกลับกลายเป็นทุกข์  

เป็นความล่มจม ล้มละลายเมื่อไรก็ไม่อาจทราบได้ มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนือง ๆ ที่คนมั่งมีกลับกลาย 

เป็นคนยากจน คนท่ีมร่ีางกายแข็งแรงเปลีย่นเป็นคนทพุพลภาพตลอดชวีติ อนึง่ถ้าทกุอย่างเท่ียงแท้ ไม่มี

 8
 ภัททันตะ อาสภมหาเถระ, ปฏิจจสมุปบาทสังเขปกถาและพระไตรลักษณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพ- 

มหานคร : ออฟเซ็ท ครีเอซั่น, ๒๕๕๐), หน้า ๖๗-๖๘.
 9

 วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, 

๒๕๕๐), หน้า ๕๑.
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การเปลี่ยนแปลงแล้ว ความเพียรพยายามก็ดี การสะสมคุณงามความดีก็ดี ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่เพราะ

ความเพียรนั่นเอง ท�าให้คนชั่วคนเลวกลายเป็นคนดีได้ ถ้าเราประกอบเหตุดี และท�าให้คนดีกลายเป็น

คนชั่วได้ ถ้าเขาประกอบเหตุช่ัว นอกจากน้ี เมื่อรู้ความจริงดังกล่าวมาแล้ว ย่อมท�าให้จิตใจเป็นอิสระ  

ไม่ตกเป็นทาสของความเปลีย่นแปลงทัง้ในด้านเส่ือมและด้านเจริญ มองเหน็ด้วยปัญญาว่ามนัเป็นเพียง

การแสดงตวักฏอนจิจงัเท่านัน้ จะไปเอาจรงิเอาจงักบัมนันกัไม่ได้ เมือ่เป็นดังนีย่้อมไม่น�าตนเข้าไปผกูพนั

กบัสิง่ใดชนดิที ่“ยอมตนตกเป็นทาส” แต่กลบัเป็นผูใ้ช้ประโยชน์ของสิง่ของนัน้ ๆ  เท่าทีม่นัมปีระโยชน์อยู่ 

ทิ้งส่วนที่เป็นอสาระเสีย เหมือนเมล็ดข้าวที่มีเปลือก (หรือแกลบ) หุ้มอยู่ กะแทะแกลบออกเสียกินแต่

เมลด็ข้าวสารก็ได้ประโยชน์เท่าทีม่นัมอียู ่อนึง่ผูรู้ก้ฎของอนจิจงัยงัสามารถใช้ประโยชน์ของความจรงิได้

ถูกต้อง ไม่ตกหลุมพรางของความเจริญแล้วถล�าลงไปในความเสื่อม เพราะความเจริญเป็นมูลฐานดังที่

ชาวโลกบางส่วนเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ 

 การแสดงอรรถแห่งอนิจจตานั้น พระอรรถกถาจารย์ยังได้แสดงไว้ในสัมโมหวิโนทนี อรรถกถาไว้

เป็น ๔ นัยด้วยกัน หมายความว่าเป็นความไม่เที่ยง (อนิจจัง) ด้วยเหตุผล ๔ ประการ คือ
10

 

  ๑)  อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต เพราะเป็นไปโดยการเกิดและการสลาย คือเกิดดับ ๆ มีแล้วก็ไม่มี

  ๒)  วิปริณามโต เพราะเป็นของแปรปรวน คือเปลี่ยนแปลงแปลสภาพไปเรื่อย ๆ 

  ๓)  ตาวกาลิกโต เพราะเป็นของชั่วคราว อยู่ได้ชั่วขณะ ๆ

  ๔)  นิจฺปฏิกฺเขปโต เพราะแย้งต่อความเที่ยง คือสภาวะของมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ขัดกันอยู่เอง

ในตัวกับความเที่ยง

 ลักษณะทั้ง ๔ ประการนี้เป็นเครื่องหมายที่จะให้รู้ได้ว่ารูปนามขันธ์ ๕ เป็นของไม่เที่ยงอย่าง 

แท้จริง 

 หลักทุกขตา 

 หลกัทกุขตาในไตรลกัษณ์ เป็นหลกัธรรมทีต้่องเจริญอยูเ่นอืง ๆ  เช่นเดียวกบัหลักอนจิจตา ในหลัก

ทุกขตาว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ ซึ่งเป็นสภาพท่ีทนได้ยาก
11

 และเปล่ียนแปลงแปรไปเป็นอย่างอื่น 

ย่อมถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายไป
12

 ท่านจึงให้เราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนื่องเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ตรสัเร่ืองนีแ้ก่ภกิษทุัง้หลายว่า “ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู ่ความบงัเกดิ 

ความปรากฏแห่งจักษุ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชรา

 10
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ไตรลักษณ,์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธ-

ศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๓๐-๓๑. 
 11

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๙๐.
 12

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๐.
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และมรณะ”
13

 ดังนั้น ความเกิดข้ึน ความตั้งอยู่ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้น แม้แต่ในโลกมนุษย ์

ยคุปัจจบุนัย่อมเต็มไปด้วยความทกุข์ อกีมากมายล้วนเป็นสาเหตุมาจากความเกดิขึน้ท้ังส้ิน เช่น ในสังคม

มวลหมูม่นษุย์เต็มไปด้วยความขัดแย้งบีบคัน้ ความขดัแย้งภายในตนเองบ้าง ความขดัแย้งกบัสิง่แวดล้อม

รอบตัว ตั้งแต่คนในครอบครัวเป็นต้น ขยายออกไปไม่มีท่ีสิ้นสุดบ้าง ความขัดแย้งเหล่านี้ก่อให้เกิด 

ความทุกข์ทั้งสิ้น ความปรารถนา ความต้องการในตัวเราอย่างหนึ่ง ขัดแย้งกับความต้องการของเรา 

อีกอย่างหนึ่ง เช่น เราอยากจะหาความสุขใส่ตัวโดยไม่เบียดเบียนคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยให้เดือดร้อน  

แต่ไปขดัแย้งกบัความรูส้กึของสงัคมส่วนใหญ่เข้า เรายงัต้องการการยอมรับของสังคมอยูไ่ม่อยากให้สังคม

ตเิตยีน แต่อยากให้สงัคมยกย่องเรา ความรูส้กึขดัแย้งอนันีจ้ะต่อสู้กนัภายในใจของเราท�าให้เราตัดสินใจ

อะไรไม่ได้ วิตกหมกมุ่นและเกิดทุกข์ จึงช่ือว่าเป็นทุกข์ เพราะบีบคั้นตนเองให้เร่าร้อนกระวนกระวาย

ไม่รู้จักหยุดหย่อน ท่ีเรียกว่าทุกข์เพราะมันท�าให้เกิดความรู้สึกว่าทุกข์ ความทุกข์ท่านจึงประมวลไว้  

ด้วยอรรถ ๔ อย่าง คือ
14

 

  ๑)  อภณิหฺสมปฺตปีิฬนโต เพราะมีความบบีคัน้อยูต่ลอดเวลาด้วยความเกิดขึน้ ความเส่ือมโทรม 

และความแตกสลาย  

  ๒)  ทุกฺขมโต เพราะเป็นสภาพที่ทนได้ยาก คือคงทนอยู่ไม่ไหว คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  

จะต้องเปลี่ยน จะต้องกลาย จะต้องหมดสภาพไป

  ๓)  ทุกฺขวตฺถุโต เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ คือเป็นที่รับรองของความทุกข์ 

  ๔)  สุกขปฏิกฺเขปโต เพราะแย้งต่อความสุขโดยสภาวะของมันเอง

 ส่วนความสุขที่บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยทุกข์ด้วยโทษนั้นเป็นส่ิงที่เข้าถึงยาก ปฏิบัติให้บรรลุได้ยาก  

มนุษย์จึงมักทอดอาลัยต่อความสุขชนิดนั้น มักลงความเห็นอย่างง่ายๆว่าตนไม่สามารถจะถึงความสุข

เช่นนัน้ได้ จงึท�าตนเป็นผูส้ิน้หวงัต่อความสขุอนัประณตีท่ีพระพทุธเจ้าและพระอริยเจ้าท้ังหลายพร�า่สอน 

คนส่วนมากจึงหวังแต่ความสุขชนิดสามิสสุข ซึ่งเป็นการแน่นอนว่าจะให้สมหวังเสมอไปหาได้ไม่  

และยิ่งมีความหวังในสุขนี้มากเท่าใดการแสวงหาก็มีมากเท่านั้น โอกาสที่จะผิดหวังก็มีมากขึ้น  

ความทุกข์ทรมานใจก็มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่หวังต่อนิรามิสสุข คือความสุขที่เกิดจาก

คุณธรรมและเกิดจากความสงบนั้น เป็นการก�าจัดทุกข์ไปในตัว เพราะเป็นสภาพจิตที่สงบประณีต เสรี 

เป็นอิสระแก่ตน ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกน้อยที่สุดและมีปัญญาเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอ ผู้ที่ยังต้องการ

ความสุขแบบโลก ๆ อยู่ก็ควรอบรมจิตใจให้นักนิรามิสสุขเป็นพื้นฐานไว้ด้วย เพื่อเป็นทางเลือกของตน

เมื่อผิดหวัง พลั้งพลาด หรืออย่างน้อยก็นึกได้ว่า ยังมีความสุขอย่างอื่นท่ีสงบประณีตกว่า สูงกว่า 

 13 ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๑/๒๐.
 14

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ไตรลักษณ,์ หน้า ๓๒-๓๓.
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ความสขุทีต่นหวงัและพลาดพลัง้นัน้ จติใจจะได้มทีีเ่กาะทีย่ดึเป็นทีพ่ึง่และสามารถเป็นทีพ่ึง่ได้ดกีว่าด้วย 

“ผู้พิจารณาหลัก ทุกขตาอยู่เนือง ๆ ย่อมมองเห็นด้วยใจว่า สัตว์โลกจมอยู่ในทุกข์ ดิ้นรนอยู่ในทุกข์  

หย่ังลงสู่ทุกข์ และมีทุกข์ดักอยู่เบ้ืองหน้าอีกมากมาย ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นั่นคือ ทางแห่งความ

บริสุทธิ์”

 หลักอนัตตตา

 จากการศกึษาในเรือ่งของอนจิจตา และทกุขตา ได้เข้าใจและทราบการปรากฏอีกสภาวะหนึง่ คอื 

อนตัตตา ซึง่สภาวะทีม่ใิช่ตวัตน พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงได้ตรสัดังนีว่้า “ภกิษหุวงัได้แต่ความเจรญิอย่าง

เดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังเจริญอนัตตสัญญา ก�าหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่ง

ธรรมทั้งปวง”
15

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตา

แล้วไซร์ รปูนีก็้ไม่พงึเป็นไปเพือ่อาพาธ”
16

 จะสงัเกตุเหน็ว่า ความหมายทีว่่าไม่มสีาระคอืตวัตนนี ้จงึเป็น

อนัตตา ในอัชฌัชตานัตตสูตร
17

 ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นอนัตตาว่า “ภิกษุทั้งหลาย จักขุเป็นอนัตตา 

สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่

ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” โสตะเป็นอนัตตา ฆานะเป็นอนัตตา ชิวหาเป็นอนัตตา 

กายเป็นอนัตตา มโนเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่าง

นี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอย่างนี้ 

รู้ชัดว่า ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เป็นต้น

การเกิดของไตรลักษณ์
 ในการเกิดของไตรลักษณ์นั้นต้องอาศัยการเจริญกัมมัฏฐานนั้นมี ๒ ประการ

18
 คือ การเจริญ 

สมถกัมมัฏฐานประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือ การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในการเจริญ 

สมถกัมมัฏฐานนั้น มีการเจริญกันแม้ในสมัยที่พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้นในโลก แต่เมื่อถึงสมัยที่

พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนในโลกแล้ว การเจริญสมถกัมมัฏฐานก็หย่อนความนิยมลง ก็เพราะเมื่อบุคคล

ทั้งหลาย ได้รู้จักคุณค่าของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้วก็ได้หันมาเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานกัน 

เป็นส่วนมาก การเจรญิวปัิสสนากมัมฏัฐานทีว่่ามีอยูแ่ต่สมัยพุทธกาล นอกสมยัพุทธกาลไม่อาจเกดิมข้ึีน

ได้นัน้ ถ้าจะกล่าวอย่างรวบรดักอ็าจกล่าวได้ว่า เพราะการเจริญวปัิสสนากมัมฏัฐานนัน้ต้องมรูีปนามขันธ์ 

 15
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๖.

 16
 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, หน้า ๗๐/๑๘

 17
 ส�.สฬา. (ไทย) ๑๘/๖/๕-๖.

 18
 พุทธทาสภิกข,ุ คู่มือมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑-๔๑.
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๕ เป็นอารมณ์ และรูปนามขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นปรมัตถสภาวะนั้น ย่อมมีพระไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ เมื่อใช้สติ

ก�าหนดรูปนามอยู่อย่างไม่ขาดสายแล้ว พระไตรลักษณ์ก็ย่อมจะปรากฏ แต่อย่างไรก็ดี พระไตรลักษณ์

ทีจ่ะเป็นอารมณ์ของวปัิสสนากมัมฏัฐานได้นัน้ จะต้องเกดิจากสัพพัญญตุญาณของพระสมัมาสัมพุทธเจ้า

โดยเฉพาะ นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีใครจะสามารถน�ามาส่ังสอนได้ สาระส�าคัญแห่ง

ไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและน�ามาเปิดเผย ประกาศให้เหล่าเวไนยสัตว์รู้นั้น ดังพุทธพจน์ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป

ตามธรรมดา กค็งตัง้อยูอ่ย่างน้ัน”
19

 ประการส�าคญัทีส่ดุ คอืพระไตรลกัษณ์ทีท่รงตรสัแก่ท่านสจัจกนคิรนถ์ 

นาฏบุตร เนื่องด้วยขันธ์ห้า
20

 อันจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาญาณได้นั้น ต้องเป็นพระไตรลักษณ์ 

ที่มาจากปรมัตถารมณ์ ไม่ใช่มาจากบัญญัติอารมณ์ คือขณะใดที่ยังเห็นสัตว์บุคคล ไม่เที่ยง สัตว์บุคคล 

เป็นทุกข์ สัตว์บุคคลเป็นอนัตตาอยู่ ไตรลักษณ์นั้นยังไม่ใช่พระไตรลักษณ์ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิด 

วิปัสสนาญาณ ต่อเมื่อใดเห็นแน่ชัดว่า รูปนามขันธ์ ๕ นี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา โดยไม่มีสัตว์

บุคคลเกี่ยวข้องด้วยแล้ว เม่ือนั้นจึงจะเป็นพระไตรลักษณ์ที่แท้ อันจะเป็นปัจจัยให้วิปัสสนาญาณ 

เกิดขึ้นได้
21

 จากการศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกจะเห็นได้ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กล่าวคือ สังขาร

ทั้งปวงท่ีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของไม่เท่ียง”
22

 คือ อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเรา ขันธ์ห้า 

ที่เรียกว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงแท้
23

 อันประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป
24

 เกิดจากบิดามารดา
25

 เจริญวัย 

เพราะข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา
26

 

ก็ด้วยมูลเหตุแห่งปัจจัยท้ังหลายท่ีเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท จึงได้บัญญัติอัตตาในสิ่งที่ตนเห็นว่า

เป็นสภาพที่เที่ยง แต่เมื่อเห็นปัญญาดีแล้วสังขารทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสังขตธรรม หรืออสังขตธรรมก็ตาม

ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน
27

 

 19
 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕.

 20 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๘/๓๙๔-๓๙๖.
 21 พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ,ดร., ปฏิจจสมุปบาทสังเขปกถาและพระไตรลักษณ,์ (กรุงเทพมหานคร : 
เรือนแก้วการพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๔๖-๕๑.
 22

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, WHAT DID THE BUDDHA TEACH, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๒๐), หน้า ๑๐-๑๑.
 23 วิ.ป. (ไทย) ๘/๒๕๗/๓๔๒, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗/๒๐๘.
 24 ที.สี. (ไทย) ๙/๔๙/๒๐.
 25 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๑-๓๐๖/๓๓๐-๓๓๙.
 26 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๘-๔๐๙/๔๔๓-๔๔๕, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๑๑/๕๑๔.
 27

 ที.สี. (ไทย) ๙/๔๗๒/๒๐๕.
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ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์

 ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์นั้น หลักในทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องอาศัยหลัก 

กัมมัฏฐานในการฝึกและพัฒนา เพื่อให้มีความรู้เท่าทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ์ ย่อมท�าจิตให้เป็น

อิสระ
28

 จึงมีหลักแห่งการเจริญกัมมัฏฐาน ๒ ประการ คือ การเจริญสมถกัมมัฏฐาน และการเจริญ

วิปัสสนากัมมัฏฐานมนุษย์นั้นต้องอาศัยหลักธรรมนี้จึงจะพัฒนาคุณภาพมนุษย์ได้ เพราะมนุษย์เป็น 

สัตว์ที่ต้องฝึกและประเสริฐสุดได้ด้วยการฝึก มนุษย์จึงจะมีศักยภาพสูงสุดในการฝึก ซึ่งหมายถึง 

การพัฒนาตน
29

 เพื่อจะน�าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การฝึกโดยการเจริญสมถกัมมัฏฐาน มีได้ 

ทั้งในสมัยพุทธกาลและนอกสมัยพุทธกาล อานิสงส์ของการเจริญสมถกัมมัฏฐานจะให้ผลไปเกิดใน 

พรหมภูมิ เมื่อหมดอานิสงส์แล้วจะต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีก ไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์ได้แน่นอน  

ส่วนการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ผู้อื่นใดก็ไม่สามารถจะ

น�ามาสอนได้ การเจรญิวปัิสสนากมัมฏัฐานจะต้องประกอบด้วยการพจิารณารปูนามขนัธ์ ๕ เป็นอารมณ์ 

เพ่งพินิจอยู่จนพระไตรลักษณ์ปรากฏ อันพระไตรลักษณ์ที่จะปรากฏเป็นวิปัสสนาญาณนั้น จะต้องเกิด

จากปรมัตถ-อารมณ์ ไม่ใช่บัญญัติอารมณ์ เมื่อได้เพ่งพิจารณาจนถึงวุฏฐานคามินีวิปัสสนาญาณแล้ว  

มัคคญาณ ผลญาณย่อมเกิดขึ้น อันอาจถอนสักกายทิฏฐิเสียได้ ซึ่งย่อมมีอานิสงส์ตัดภพชาติให้สิ้นไปใน

ที่สุด ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ซึ่งเป็นทางพ้นทุกข์อย่างเที่ยงแท้แน่นอนและเป็นนิรันดร ในทัศนะ

คติของ วิศิน อินทสระ
30

 กล่าวถึงการพิจารณาไตรลักษณ์ในภาคปฏิบัติกับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

คือเรื่องที่จะต้องศึกษาท�าความเข้าใจ 

 ไตรลักษณ์มี ๓ คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งหลาย แต่เมื่อ

กล่าวโดยภาคปฏิบัติไตรลักษณ์มี ๑ เท่านั้น คือในการพิจารณาไตรลักษณ์นั้น พิจารณาอย่างเดียว 

ก็เพียงพอ จะพิจารณาความไม่เที่ยงหรือความทุกข์ หรือความไม่มีตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่ต้อง

พิจารณาทั้ง ๓ อย่าง บางท่านมีอุปนิสัยในทางพิจารณาทุกข์ เมื่อพิจารณาแล้วจิตใจสลดเร็วแล่นขึ้นสู่

วิปัสสนาได้เร็ว ก็ให้พิจารณาทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์ชัดเจน “ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่  

ทุกข์เท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ก็ไม่มีอะไรดับ” อนิจจังก็ดี อนัตตาก็ดี 

ย่อมปรากฏชัดเจนขึ้นด้วย ท่านที่มีอุปนิสัยทางพิจารณาอนิจจัง เมื่อพิจารณาแล้วจิตสลดเร็ว แล่นขึ้นสู่

 28 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ไตรลักษณ,์ หน้า ๑๒๐. 
 29

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล, พิมพ์รวมเล่ม ครั้งที่ ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ�ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๔๙.
 30 วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, ๒๕๕๐. หน้า ๕๐.

07. ��������������� (������������) 95-106.indd   102 17/5/2562   10:12:28



103ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์

วปัิสสนาได้เรว็ กค็วรพจิารณาอนจิจงัเนอืง ๆ  เมือ่เห็นอนจิจังชดัเจนแล้ว ทกุขังกดี็อนตัตากดี็ ย่อมปรากฏ

ชัดเจนขึ้นด้วย ส�าหรับท่านที่มีอุปนิสัยทางอนัตตาก็ท�านองเดียวกัน พระบาลีพุทธภาษิตก็แสดงให้เห็น

ความเกี่ยวเนื่องของไตรลักษณ์เหมือนกันว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้น 

เป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา ควรหรือที่จะเข้าไปยึดสิ่งนั้นว่า เป็นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตน 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า ในศาสนาต่าง ๆ มีแต่ค�าสอนที่ให้พยายามเข้าหา

อัตตา เข้าถึงอัตตา ปรากฏมีศาสนาเดียว คือ พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนหลักอนัตตา ที่ประกาศว่า 

ในที่สุดแล้วส่ิงท้ังหลายไม่ใช่อัตตา ไม่สามารถยึดถือเป็นอัตตาได้ พระอรรถกถาจารย์บอกว่า ศาสดา 

ต่าง ๆ ในหลายศาสนา รู้หลักอนิจจังแล้ว รู้หลักทุกขังแล้ว เพราะฉะนั้น หลักอนิจจัง และหลักทุกขัง 

จึงมีในศาสนาอื่นที่มีความก้าวหน้าในทางสติปัญญาด้วย แต่ไม่มีในศาสนาอื่นใดที่ประกาศหลักอนัตตา 

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักค�าสอนเดียว ที่ทวนกระแส ย้อนทางของจิตใจ สลายความยึดติด

หวงแหนของมนุษย์ การท่ีจะมองเห็นสภาวะที่เป็นอนัตตานี้ บ่งบอกถึงการที่ต้องมีปัญญา คือการมี

ปัญญารูเ้ท่าทนัคตธิรรมดา เห็นแจ้งความจรงิของส่ิงทัง้หลายทีด่�ารงอยูแ่ละเป็นไปตามธรรมดาของมนั
31

 

ซึ่งด�าเนินไปพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกขณะ โดยไม่มีส่วนที่เป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่นี้  

ย่อมเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจยัทีส่มัพนัธ์แก่กนัล้วน ๆ  ตามวถิทีางแห่งธรรมชาตขิองมนั
32

 ฉะนัน้

เมื่อมนุษย์ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรลักษณ์แล้ว จะเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนา ไม่ประมาทใน

วัยและน�าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

บทสรุป
  ในทางพระพุทธศาสนา ค�าว่าไตรลักษณ์นั้น หมายถึงลักษณะสามัญ ๓ ประการของสรรพสิ่ง 

ทั้งปวง เพื่อให้รู้ความจริง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ ประกอบด้วย อนิจจัง ความไม่คงที่  

ไม่ถาวร มีความแปรผันเป็นธรรมดา ทุกขัง ความเป็นทุกข์ของสิ่งทั้งปวง อนัตตา ความเป็นของไม่ใช ่

ตัวตน หากได้ศึกษาอย่างละเอียดจะพบว่า หลักค�าสอนเรื่องไตรลักษณ์นั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส 

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ และความดับแห่งกองทุกข์อยู่เป็นประจ�า เป็นธรรมท่ีทรงตรัสอยู่เป็นนิจ 

เนือ่งจากว่าหลกัค�าสอนเรือ่งไตรลกัษณ์ เป็นหนทางทีจ่ะน�าบคุคลธรรมดาไปสู่ความเป็นพระอริยะหรือ

พระอรหันต์ ดังนั้นเมื่อบุคคลศึกษาหรือเรียนรู้แล้วย่อมได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแน่นอน คือ 

ได้รูเ้รือ่งอนจิจงั รูเ้รือ่งทกุขงั รูเ้รือ่งอนตัตา เมือ่ได้เรียนรู้ความไม่เทีย่งของส่ิงทัง้ปวงแล้ว ย่อมยงัประโยชน์

 31
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล, หน้า ๔๔-๔๕.

 32
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์รวมเล่ม ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๙๑.
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ให้เกิดขึ้นหลายประการ เช่น เรื่องของความไม่ประมาท ในความไม่มีโรคภัยในชีวิต และยังท�าให้เป็น 

ผู้มีความพยายามเพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่สิ้นหวังและเป็นทุกข์ ไม่ปล่อยตนไปตามเหตุการณ์นั้น ๆ เมื่อรู้

ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ยึดถือไม่ได้ และไปหลงใหลด้วยไม่ได้ เราต้องปฏิบัติต่อสิ่ง 

ทั้งปวงให้ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง คือเว้นจาการท�าชั่ว หมายถึง ความโลภ ด้วยกิเลส ไม่ลงทุนด้วย

การฝืนหลักกฎหมาย หรือหลักศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อไปท�าความชั่ว 

 อีกทางหนึง่ให้ท�าแต่ความดตีามทีส่มมตกินัว่าเป็นคนด ีแต่ทัง้สองข้อนีเ้ป็นเพียงขัน้ศลีธรรมเท่านัน้ 

และข้อที่สาม คือการท�าจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจทั้งปวง เป็นตัวพุทธศาสนา

โดยตรง หมายความว่าท�าจิตใจให้เป็นอิสระ ถ้ายังไม่เป็นอิสระจากอ�านาจครอบง�าของสิ่งทั้งปวงแล้ว 

จะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้ ดังนั้นในเรื่องของไตรลักษณ์นี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้

ตรัสสอนไว้ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฏของ

อนิจจัง คือความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เป็นทุกขัง คือความทุกข์กายและทุกข์ใจ และเป็น

อนตัตา คอืความไม่มอีะไรจรีงัยัง่ยนื ความสญูเปล่า” อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา นีค้อืการประกาศความจรงิ

ออกไปว่า สิ่งปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์ และสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตา 

เป็นต้น
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โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
  การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า และมีเสถียรภาพได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ของประชากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีการพัฒนา

ด้านวัตถุไปพร้อมกันกับคุณธรรมและจริยธรรมแต่ในสังคมไทยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 

ทัง้ในด้านวทิยาการและเทคโนโลย ีจงึส่งผลกระทบต่อวถีิชวีติของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ความต้องการและความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเคยควบคุมแนวคิด

แนวปฏิบัติของเด็กและเยาวชนถูกละเลยหรือเลือนหายไป

  มุสาวาท ถือว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมท่ีส�าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถพบเห็นได้ท่ัวไปจาก

พฤติกรรมประจ�าวันของเยาวชน มุสาวาทในทัศนะของพุทธปรัชญาคือ ค�าพูดที่ไม่จริง ซ่ึงครอบคลุม 

ถึงการเขียนหนังสืออันเป็นเท็จด้วย การจะตัดสินว่า ค�าพูดหรือการกระท�าใดผิดตามหลักมุสาวาทนั้น 

ให้พิจารณาตามองค์ประกอบ ๔ ประเภทคือ 

 ๑)  พูดเรื่องไม่จริง    ๒) มีเจตนาพูดให้ผิดไปจากความจริง 

 ๓)  มีความพยายามในการพูด  ๔) ผู้ฟังรู้และเชื่อตามผู้พูด 

 ในเรื่องมุสาวาทน้ีมีประเด็นท่ีขัดแย้งกับปัญหาทางจริยธรรมที่คนส่วนมากเข้าใจว่า หากพูดจริง

ท�าให้สญูเสยีอะไรบางอย่างไป กบัการพดูเทจ็แต่อาจจะน�าประโยชน์อะไรบางอย่างมาให้ กค็วรจะรกัษา

ผลประโยชน์เอาไว้ จึงเป็นเหตุให้คนพูดอาจพูดเท็จมากกว่าความจริง 

  โรเบิร์ต เฟลด์แมน อาจารย์ด้านจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแมสซาซูเซตส์ และผู้เขียนหนังสือเรื่อง 

The Liar in Your Life พบว่า ระหว่างการสนทนาทุก ๆ ๑๐ นาที จะมีการโกหกประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง 

และในบางคูส่นทนาอาจเกดิข้ึนได้มากถึง ๑๒ ครัง้
1
 ในขณะที ่พอล เอ๊กแมน ศาสตราจารย์ด้านจติวทิยา 

 1
 Robert S. Feldman. The Liar in Your Life. The Liar in Your Life: The Way to Truthful 

Relationships, US Edition, published by Twelve. Park Avanue. NY. 10017. 2009.
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มหาวทิยาลัยแคลฟิอร์เนยี ซึง่ศกึษาเรือ่งการโกหกมานานกว่าสีส่บิปี ลงความเหน็ว่า “มนษุย์ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงการโกหกได้ ดังนั้นการท�าความเข้าใจเรื่องการโกหกจะเป็นผลดีต่อชีวิตว่าจะดีขึ้นแค่ไหน”
2
 

และ เจมส์ แพตเตอร์สัน ผู้เขียนหนังสือ The Day America Told the Truth เผยว่า “ไม่ว่าคู่สนทนา

จะเป็นใครก็ตามแต่ แทบทุกครั้งของการสนทนามักจะมีเรื่องโกหกร่วมอยู่ด้วยเสมอ เป็นไปไม่ได้เลย 

ที่ทุกคนจะพูดความจริงต่อกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนใกล้ชิดอย่างคู่รัก พ่อ แม่ ลูก”
3
  

 ในประเด็นการพูดโกหกของเด็กนั้น นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล จิตแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาล 

มนารมย์ ให้ข้อมูลว่า ถ้าหากมองในแง่ดี การโกหกเป็นธรรมชาติของเด็ก เพราะโดยพื้นฐานทางจิตใจ

ของเด็กน้ัน จะไม่โหดร้ายเหมือนกับผู้ใหญ่ และการโกหกส่วนใหญ่อาจจะมีเหตุผลบางประการ เช่น 

เกรงว่าจะถูกท�าโทษเมื่อท�าผิด กลัวพ่อแม่จับได้จึงจ�าเป็นต้องโกหก

 ต้องพิจารณาถึงสาเหตุด้วยว่า เพราะอะไรเด็กถึงไม่ไว้ใจพ่อแม่ เวลาท�าสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไป  

ซึ่งพ่อแม่เองก็ไม่ควรมานั่งจับผิด หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีใส่เด็ก ซ่ึงการสร้างมาตรการลงโทษแบบแก้ไข 

ทีป่ลายเหต ุมกัใช้ไม่ได้ผล เพราะเดก็จะถกูมองเป็นเด็กไม่ดี และมองตัวเองด้อยคณุค่าลงไปได้ และเมือ่

โตขึ้น เด็กจะมีพฤติกรรมร่วมกับการโกหกอีกหลายอย่าง จนกลายเป็นเด็กมีปัญหาในที่สุด
4

  Francesca Gino อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่มหาวิทยาลัย Harvard ชี้ว่ามีตัวอย่าง

มากมายที่เกี่ยวกับการโกหกไม่ว่าจะในชีวิตจริง ในภาพยนตร์ ในนิยายหรือหนังสือการ์ตูน แต่กลับยัง

ไม่มหีลกัฐานข้อมลูทีช่ีช้ดัถงึความสมัพนัธ์ของความฉลาดหลักแหลม กบัความฉ้อฉลคดโกง  ซ่ึงประเด็นนี้

เป็นเรือ่งน่าสนใจทางจรยิศาสตร์ ว่าท�าไมคนทีฉ่ลาดมคีวามคดิสร้างสรรค์หลายคนจงึเลอืกทางเดนิผดิๆ 

เช่นนั้น

  ในงานวิจัยท่ีตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Personality and Social Psychology ใช้เวลาหลายปี 

ในการทดสอบกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร โดยใช้วิธีแบ่งระดับความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นกลุ่มต่างๆ กัน จากนั้นก�าหนดให้แต่ละกลุ่มตกอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถคดโกงได้นิดหน่อย 

เพื่อผลประโยชน์ เล็กๆ น้อยๆ จากงานวิจัยครั้งนี้พบว่ายิ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง ก็ยิ่งมี

ความยืดหยุ่นด้านศีลธรรมสูงตามไปด้วย พูดง่ายๆคือสามารถหาข้อแก้ตัวส�าหรับพฤติกรรมผิดๆ  

ของตนได้ดีกว่า และยังมีแนวโน้มทุจริตคดโกงหรือหลอกลวงมากกว่าด้วย

 2
 Paul Actman. 

 3
 James Patterson and Peter Kim, The Day America Told the Truth, Prentice Hall, New 

York, 1991.
 4

 นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒.
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109ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฯ 

  รายงานวิจัยช้ินนี้พบว่า ในโลกแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจทุกวันนี้ การเป็นคนมีความคิด

สร้างสรรค์นั้นถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นในการท�า งานซ่ึงช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่เจ้าตัว  

แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเพิ่มโอกาสในการบิดเบือนกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนได้ 

เช่นกัน และไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ในรูปของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสะดวกสบายหรือความ

พึงพอใจอื่นๆ เช่นการนอกใจคู่ครองด้วย

  อย่างไรก็ตาม  Francesca Gino เน้นย�้าว่างานวิจัยมิได้ต่อต้านการมีความคิดสร้างสรรค์  

เพราะจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งดีท่ีช่วยขับเคลื่อนโลก แต่สิ่งที่เธอพยายามเตือนก็คือเมื่อมี

ข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย นักวิจัยผู้นี้ระบุว่าความเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์นั้นคือดาบสองคม ขึ้นอยู่

กับผู้ใช้ว่าจะใช้ในทางสรรค์สร้างหรือท�าลาย หรือใช้เพื่อสร้างรอยยิ้มหรือรอยน�้าตามากกว่ากัน
5

  ในทัศนะของพุทธปรัชญา มุสาวาท ซึ่งจัดว่าเป็นศีลข้อที่ ๔ ในศีลทั้ง ๕ ข้อ นับได้ว่าเป็นประเด็น

ทางจริยธรรมอันหนึ่งที่น่าสนใจ มุสาวาทคือ ค�าพูดท่ีไม่จริง ซ่ึงครอบคลุมถึงการเขียนหนังสืออันเป็น

เทจ็ด้วย การจะตดัสนิว่า ค�าพดูหรอืการกระท�าใดผิดตามหลักมสุาวาทนัน้ ให้พิจารณาตามองค์ประกอบ 

๔ ประเภทคือ 

 ๑)  พูดเรื่องไม่จริง    ๒) มีเจตนาพูดให้ผิดไปจากความจริง 

 ๓)  มีความพยายามในการพูด  ๔) ผู้ฟังรู้และเชื่อตามผู้พูด 

 ในเรื่องมุสาวาทน้ีมีประเด็นท่ีขัดแย้งกับปัญหาทางจริยธรรมที่คนส่วนมากเข้าใจว่า หากพูดจริง

ท�าให้สญูเสยีอะไรบางอย่างไป กบัการพดูเทจ็แต่อาจจะน�าประโยชน์อะไรบางอย่างมาให้ กค็วรจะรกัษา

ผลประโยชน์เอาไว้ จึงเป็นเหตุให้คนพูดอาจพูดเท็จมากกว่าความจริง คนส่วนมากมักเลือกพูดเท็จ

มากกว่าพูดจริง สอดคล้องกับพุทธปรัชญาที่ว่า “สัตว์ผู้งดเว้นจากมุสาวาทมีน้อย โดยแท้จริงแล้วสัตว ์

ผู้ไม่งดเว้นจากมุสาวาทมีมากกว่า” คนส่วนมากเข้าใจว่า การละเมิดศีลข้อมุสาวาทมีโทษน้อยกว่า 

การละเมิดศีลข้ออื่น ๆ แต่พุทธปรัชญาถือว่า มีโทษมากเท่ากัน ดังนั้น บุคคลจึงควรรักษาการพูดจริงไว้

ยิ่งชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขสูงสุด คือ นิพพาน

  จากความส�าคญัและสภาพการดงักล่าวแสดงให้เห็นถงึส่ิงท่ีน่าห่วงใยมากทีสุ่ดคอื เด็กและเยาวชน

ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การสร้างสรรค์สังคมและเยาวชนให้มีคุณธรรมนั้นถือเป็นหน้าที่ของ

หลายฝ่ายที่จะต้องช่วยเหลือกัน เช่น ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

  โรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม เป็นสถาบนัการศกึษาทีมุ่่งเน้นการจัดการศกึษาให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และให้ความส�าคัญในการฝึกฝน ปลูกฝัง อบรมคุณธรรม 

 5
 Francesco Gino, Quote from the Journal of Personal and Social Psychology.
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จริยธรรม ให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตให้เป็นสุข จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับ 

มุสาวาทของนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย ว่านักเรียนที่เรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม 

มีความเข้าใจเรื่องมุสาวาทมากน้อยเพียงไร

วัตถุประสงค์

  ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน 

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  ๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิธีด�าเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

 ๑) ในกรณีขอบเขตด้านข้อมูลจะใช้วิธีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลในสถานที่ต่างๆ เช่น 

หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 ๒)  และในส่วนท่ีเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่หลักมุสาวาท

โดยตรง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ระดับชั้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องมุสาวาท

 ๓) ขั้นตอนการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานในการวิจัยไว้ ๒ ประเด็นคือ

  ๑) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกัน

  ๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่เรียนในชั้นต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาท

แตกต่างกัน

 ๔) การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  ๑) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือก่อน การเก็บข้อมูล 

  ๒) วางแผนเพือ่การเกบ็ข้อมลู โดยนดัหมายกับ กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือการเกบ็ข้อมลูในแต่ละคร้ัง

ให้ได้วันและเวลาในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม 

  ๓)  แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้แก่กลุ่ม ตัวอย่างทราบก่อนด�าเนินการเก็บข้อมูล 
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   ๔) ด�าเนินการเก็บข้อมูล

   ๕) ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล

 ๕) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ และระดับชั้น วิเคราะห์หาค่าความถี่และค่าร้อยละ 

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทของนักเรียนชั้น 

มัธยมปลายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วิเคราะห์โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยท�าเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม 

 การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ( x ) ระดับพฤติกรรม เชิงจริยธรรม โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

  ๑.๐๐-๑.๕๐  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

   ๑.๕๑-๒.๕๐  หมายถึง  ระดับน้อย 

  ๒.๕๑-๓.๕๐  หมายถึง  ระดับปานกลาง 

  ๓.๕๑-๔.๕๐  หมายถึง  ระดับมาก 

  ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง  ระดับมากที่สุด

 ตอนที่ ๓ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จ�าแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าที (T-test) ส�าหรับ

ระดับช้ันเรียน วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงจะน�าค่าคะแนนเฉลี่ยไปท�าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s post hoc comparison)

สรุปผลการวิจัย 

  งานวิจยัเรือ่ง “พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเรือ่งมุสาวาทของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม”มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเรือ่งมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนทีต้ั่งในเขตเทศบาลเมอืง

นครปฐม จังหวัดนครปฐมการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งเป็นการ

ศึกษาข้อมูลตามขอบเขตใน ๓ ด้าน คือ 

 ๑)  ด้านเนือ้หา มุ่งศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัหลักมุสาวาทในเชงิเอกสาร คอืการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลู

จาก พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกาเป็นต้น 
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 ๒)  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมจ�านวน ๒ โรงเรียน ประกอบ

ด้วยโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม จ�านวน ๘๔๓ คน และโรงเรียนมัธยมทวาราวดี จ�านวน ๓๑๙ คน 

ที่ก�าลังศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมจ�านวน ๑,๑๖๒ คน 

 ๓) ด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ๑) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศระดับช้ันที่ก�าลังศึกษา  

๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท

  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๒๙๘ ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 

๒๙๗ ฉบับ น�ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ค่าจ�านวน  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. สถิติ T-test และ F-test น�าเสนอให้รูปตาราง

ประกอบค�าบรรยาย และมีผลการวิจัย

 ๑)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จ�านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙ และเพศชาย จ�านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑ และก�าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ก�าลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

จ�านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ และอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ�านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๒.๓ ตามล�าดับ

 ๒)  ระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ท่ีต้ังในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยในรายข้อ นักเรียนมีระดับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง จ�านวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับน้อย จ�านวน ๑๗ ข้อ และ  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ�านวน ๕ ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ ๖ เคยด่าเพื่อนเวลาโกรธ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ ๑๒ พ่อแม่เคยสอนให้เป็นคนพูดโกหก

 ๓)  ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลายโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า 

  ๓.๑) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า  

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญใน  

๕ ข้อ โดยนักเรียนชายมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทสูงกว่านักเรียนหญิง
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  ๓.๒) นักเรียนที่เรียนในชั้นต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาท ไม่แตกต่างกัน  

จงึไม่เป็นไปตามสมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาในรายข้อพบว่า นกัเรียนทีเ่รียนในช้ันต่างกนั มพีฤติกรรม

เชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญใน ๔ ข้อ โดยนักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันสูงขึ้น 

มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทสูงกว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นที่ต�่า

 ๔) ข้อเสนอแนะทางจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท พบว่า นักเรียนมีข้อเสนอแนะว่า ควรพูดแต่

ความจริง ไม่โกหกกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนพูดกันด้วยความจริงใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยบอกถึง 

ผลเสยีของการโกหก และแนะน�าให้ผูอ้ืน่ได้รูว่้าการกล่าวมสุาเป็นสิง่ทีไ่ม่ดี มผีูใ้หญ่สร้างจติส�านกึทีดี่และ

เป็นตัวอย่างท่ีดีให้ มีการพูดจา ท�าตัวและปรับปรุงนิสัยตนเองให้สอดคล้องกับสังคมรอบข้าง มีความ

กล้าหาญพูดและยอมรับความจริง มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและมีเป้าหมายชีวิต ทั้งนี้ ก็ควร 

มีมาตรการการลงโทษหากมีการโกหกน�าเสนอตามล�าดับ

อภิปรายผล

 การวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมเชิงจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นี้ ผู้วิจัยมีประเด็นที่ส�าคัญ และประเด็นที่น่าสนใจ 

แล้วจึงน�ามาอภิปรายผลดังนี้

 ๑) ระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีน

ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า นักเรียน มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

เกี่ยวกับมุสาวาท โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยในรายข้อนักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ใน

ระดับปานกลาง จ�านวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับน้อย จ�านวน ๑๗ ข้อ และ อยู่ในระดับน้อยที่สุด จ�านวน  

๕ ข้อ ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูลจะพบว่า นักเรียนจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทซึ่ง 

ครอบคุมถึงการพูดคุยทุกส่วนนั้น จะพบว่า นักเรียนจะชอบพูดคุยมากเข้าลักษณะพูดเพ้อเจ้อ คือ  

พูดไม่มีประโยชน์หาสาระมิได้ พูดท�าให้เพื่อนเสียใจและชอบด่าเพื่อในขณะโกรธ ซ่ึงทั้ง ๓ ประเด็นนี้ 

นกัเรยีนจะมพีฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในส่วนพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาททีน่กัเรยีน

มีน้อยที่สุดนั้น จากข้อสังเกตพบว่า นักเรียนจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมน้อยที่สุดต่อบุคคลที่ตนเอง

เคารพย�าเกรงกล่าวคือ บุพพการีและครูอาจารย์ของตนเอง นอกจากนี้ พฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม 

เลก็น้อย เช่น การโกหกเพือ่ให้ตนเองมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีไม่รูส้กึเสยีหน้า นกัเรยีนกม็พีฤตกิรรมอยูใ่นระดบั

น้อยที่สุดเช่นเดยีวกนั ซึ่งจะเห็นได้วา่ มสุาวาทนั้นจะเกดิขึ้นกับบคุคลใกลช้ิดกนัเปน็อันดบัตน้ๆ และจะ

มีระดับน้อยลงเมื่อสิ่งนั้นมีผลต่อผู้พูดน้อยลง สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการก�าหนด การเว้นจาก 
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มุสาวาท จัดว่าเป็นจริยธรรมพื้นฐานที่บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิส่วนบุคคล ทั้งในสิทธิ 

ส่วนตนเอง และสิทธิส่วนผู้อื่นอันเป็นที่รักที่หวงแหนผูกพันทั้งหมด จุดมุ่งหมายในการบัญญัติศีล 

อันเป็นเหตุผลห้ามมิให้ละเมิดศีลข้อมุสาวาท คือ ๑) เพ่ือป้องกันการท�าลายประโยชน์ของกันและกัน 

๒) เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ต่อกัน และ ๓) เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ

 ๒) ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทของนกัเรียนมธัยมศกึษา

ตอนปลายโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า

  ๒.๑) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐาตที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนชายมีพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมเรือ่งมสุาวาทสงูกว่านกัเรยีนหญงิทีเ่ป็นเช่นนี ้อภปิรายได้ว่า โดยธรรมชาตขิองนกัเรยีนชายนัน้ 

จะมลีกัษณะชอบความเป็นผูน้�า มคีวามต้องการความโดดเด่นในหมูค่ณะ พฤตกิรรมบางอย่างอาจท�าให้

นกัเรยีนชายนัน้ต้องอาศยัมสุาวาทเพือ่รกัษาเกยีรติ ศกัด์ิศรีของตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ นกัเรียน

จะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านมุสาวาท ต่อบุพการี ซึ่งจะเห็นได้จาก เม่ือนักเรียนคุยกันเวลาเรียน 

แม้มีครูตักเตือนก็ไม่เคยหยุด, เคยรับปากครูว่าจะท�าเวร แต่ไม่ได้ท�าตามที่รับปากไว้, เคยโกหกครู 

เวลาที่ไม่ส่งการบ้านครู, เคยเถียงกับครู, เมื่อไปเที่ยวกับเพื่อนจนกลับบ้านดึก พอกลับมาบ้าน  

เมื่อผู้ปกครองถาม ก็ตอบว่า ไปบ้านเพื่อน โดยนักเรียนชายจะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านมุสาวาท 

สูงกว่านักเรียนหญิง ในประเด็นดังกล่าวมานี้

  ๒.๒) นักเรียนที่เรียนในชั้นต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาท ไม่แตกต่างกัน  

จงึไม่เป็นไปตามสมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เมือ่พจิารณาในรายข้อพบว่า นกัเรียนทีเ่รียนในช้ันต่างกนั มพีฤติกรรม

เชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญใน ๔ ข้อ โดยนักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันสูงขึ้น 

มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเรื่องมุสาวาทสูงกว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันที่ต�่า ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

พฤติกรรมของนักเรียนจะได้รับการสะสมจนเคยชินต่อพฤติกรรมที่ปฏิบัติจึงท�าให้ขาดการตระหนัก 

ต่อพฤตกิรรมนัน้ จากข้อมลูข้อทีว่่า นกัเรยีนเคยพดูท�าให้ครูและเพ่ือนเสยีใจ โดยนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ ๕ เคยท�าให้ครูและเพื่อนเสียใจมากที่สุด รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปีที่ ๔ เป็นอันดับ

สุดท้าย และข้อมูลที่ว่า นักเรียนคุยกันเวลาเรียนแม้มีครูตักเตือนก็ไม่เคยหยุด และไปเที่ยวกับเพื่อนจน

กลับบ้านดึก พอกลับมาบ้าน เมื่อผู้ปกครองถาม ก็ตอบว่า ไปบ้านเพื่อน โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๖ มีพฤติกรรมมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ปีที่ ๔ ตามล�าดับ
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องค์ความรู้ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

  ในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเร่ืองมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรยีนทีต่ัง้ในเขตเทศบาลเมอืงนครปฐม จังหวดันครปฐม ผู้วจิยัได้รบัองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวเิคราะห์

ข้อมูลดังต่อไปนี้

 ๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดมุสาวาทของนักเรียน

 จากผลการวจิยัโดยภาพรวมจะเหน็ได้ว่า นกัเรยีนจะมพีฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเร่ืองมสุาวาทอยูใ่น

ระดับต�่า โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดเท็จ และพยายามที่จะกล่าวค�าสัตย์ ควรพูดแต่ความจริง  

ไม่โกหกกัน พูดกันด้วยความจริงใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยบอกถึงผลเสียของการโกหก พร้อมทั้ง

แนะน�าให้ผู้อื่นได้รับทราบด้วย และการมีผู้ใหญ่สร้างจิตส�านึกที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดี ก็เป็นแนวทาง

หนึ่งจะท�าให้นักเรียนเว้นขาดจากการกล่าวมุสาวาทได้ ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ จะพบว่า นักเรียน มีระดับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาท โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ 

มุสาวาท จะเกิดจากการมีอารมณ์โกรธจึงเผลอสติด่าเพ่ือน พูดส่อเสียดให้เพ่ือนเสียใจ และมีการ 

พูดคุยกันมากจนเกินพอดี ในล�าดับต่อมาคือ นักเรียนจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับมุสาวาท อันเกิดจากการ

พูดเถียงกับบิดามารดาบุพการีของตนและท�าให้บิดามารดานั้นเกิดความเสียใจ

  จากผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมจ�าแนกตามเพศ และชั้นเรียนของนักเรียน  

พบว่า นกัเรียนชายและนกัเรยีนหญงิมพีฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมเรือ่งมุสาวาทแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญ

ใน ๕ ประเด็น โดยแบ่งเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิดามารดาและครูผู้สอน โดยนักเรียนชายจะโกหก

พ่อแม่มากกว่านักเรียนหญิง ในกรณีเมื่อถูกถามโดยตรงไปตรงมาก็จะตอบปฏิเสธในทันที ในส่วนหนึ่ง 

นกัเรยีนชายจะมีพฤตกิรรมท่ีแตกต่างจากนักเรยีนหญงิ คอื พฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกับครผููส้อนในโรงเรยีน 

โดยนักเรียนชายจะผิดค�าพูด ไม่ปฏิบัติตามท่ีรับปากไว้ ไม่เชื่อฟัง และโต้แย้งกับครูของตนมากกว่า

นักเรียนหญิง

  เมื่อจ�าแนกผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรม จ�าแนกตามชั้นเรียน พบว่า นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการพูดให้ครูและเพื่อนของตนเองเสียใจ สูงกว่านักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จะมีพฤติกรรมเก่ียวกับการ 

ไม่เชื่อฟังต่อการตักเตือนของครูและโกหกบิดามารดาเมื่อตนเองมีความผิด

 ๒) การสังเคราะห์การงดเว้นจากการพูดเท็จ

 จะเหน็ได้ว่า พฤตกิรรมทางจรยิธรรมเกีย่วกบัมสุาวาทนัน้ จะเริม่ต้นจากบคุคลใกล้ตวั โดยเฉพาะ

นักเรยีนในช่วงวยัเยาวชน จะมคีวามผกูพนักบัเพือ่นๆและครอบครวัมากและต้องการพบปะสงัสรรค์กนั
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ตลอดเวลา การพูดคุยกันอาจมีผลท�าให้เกิดความขัดแย้งกันอันน�าไปสู่การเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง 

กันได้ ซึ่งมุสาวาทในงานวิจัยนี้ หมายรวมถึงการพูดเท็จ การพูดค�าหยาบ การพูดส่อเสียด และการพูด

เพ้อเจ้อด้วย ดังน้ัน การกล่าวมุสาวาทของนักเรียน จึงต้องมีการแก้ไขด้วยการฝึกตนเองให้เป็นคนที่มี

แต่การพูดค�าสัตย์(ค�าจริง) ค�าอ่อนหวาน(มธุรวาจา) พูดด้วยความจริงใจ และมีเหตุผล อันจะสนับสนุน

ให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนมีความแน่นแฟ้น และอบอุ่นมากขึ้น

 ในมิตด้ิานเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า นกัเรยีนชายจะผิดค�าพดู ไม่ปฏบิตัติามทีร่บัปากไว้ 

ไม่เชือ่ฟัง และโต้แย้งกบัครขูองตนมากกว่านกัเรียนหญงิ ดังนัน้ ครูสอนจะต้องสร้างแนวทางให้นกัเรียน

ชายเป็นคนที่รักษาสัจจะ เช่ือฟัง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น�าเสนอความคิดเห็นของตนเองอย่าง

เหมาะสม

 ในมิติด้านชั้นเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จะมีพฤติกรรม

เกีย่วกบัการพูดให้ครแูละเพื่อนของตนเองเสียใจ สูงกว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔ และปทีี่ ๖ ดังนัน้ 

ครูควรหาวิธีการสร้างข้อตกลงในการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียน

กับครู เช่น การรักษาค�าพูดและการรักษาน�้าใจของบุคคลรอบข้างอย่างเหมาะสม

  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการไม่เชื่อฟังต่อการตักเตือนของครู

และโกหกบิดามารดาเมือ่ตนเองมคีวามผดิ ดงัน้ัน ครแูละผูป้กครองควรหามาตรการป้องกนัมใิห้นักเรยีน

เป็นคนก้าวร้าวและโกหก โดยการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการยอมรับเหตุผลในการพูดคุยและตักเตือน

เสนอแนะให้นักเรียนเป็นคนยอมรับต่อบุคคลรอบข้างของตน

ข้อเสนอแนะ
  จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการสร้างสัจจะร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู  

ผูป้กครอง และนกัเรยีน เพือ่ให้ทุกฝ่ายให้ความเคารพต่อความจรงิอนัน�าไปสูก่ารสร้างแนวทางการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน

 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

  ๑) ผู้บริหาร ต้องยอมรับความจริง โดยไม่ปิดบัง มีความโปร่งใสในการท�างาน และการพูด 

เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง และนักเรียน อันจะน�ามาซึ่งความน่าเช่ือถือ  

น่าเคารพย�าเกรง
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  ๒) ครู มีความจริงใจ สนใจ ใส่ใจต่อผู้เรียน สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างตนเองกับผู้เรียน 

หรือต่อผู้เรียนด้วยกัน เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดขึ้น อันจะน�าไปสู่การสร้างสังคมที่ดีงาม

  ๓) ผู้ปกครอง ต้องยอมรับความจริงและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในอันที่จะร่วมด้วย 

ช่วยกันสร้างให้บุตรหลานของตนเองเป็นผู้มีสัจจะและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

  ๔) นักเรียน ต้องตระหนักรู้และเข้าใจในการปรารถนาดีของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง และ

ให้ความร่วมมือในการรักษาสัจจะทั้งในขณะที่ศึกษาอยู่ หรือแม้กระทั่งขณะที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา

 ๓. ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ ์

เชิงลึก

  ๒) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับมุสาวาทเพียงประเด็นเดียว 

ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมในข้ออืน่ๆ เช่น ปาณาติบาต อทินนาทาน เป็นต้น เพ่ือให้มเีนือ้หา

สาระให้มากขึ้น

  ๓) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเท่านั้น จึงควรวิจัยในกลุ่มผู้บริหารและ 

ผู้สอน เพื่อแสวงหาแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีศักดิ์ศรียิ่งขึ้น
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ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท, ดร. 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทน�า
 ในปฏิจจสมุปบาท

1
 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อิทัปปัจจยตา

2
 มี ๑๒ ประการแบ่งออกเป็น ๓ 

พวกเรียกว่า ไตรวัฏ หรือวัฏฏะ ๓
3
 ประกอบด้วย คือ กิเลส กรรม วิบาก เมื่อบุคคลท�าอะไรลงไป ไม่ว่า 

ทางใด หากท�าลงไปด้วยกิเลสที่อยู่ในใจ ก็จะก่อให้เกิดกรรม เมื่อเกิดกรรมก็จะเกิดวิบากกรรมคือ 

ผลตามมาวิบากหรือผลอันนี้ก็จะก่อให้เกิดกิเลสขึ้นอีก และกิเลสจะก่อให้เกิดกรรมขึ้นอีก กรรมนี้จะก่อ

ให้เกิดวิบาก หรือผลข้ึนอีก วนเวียนไปอย่างน้ีเรื่อยๆ จนกว่าคนจะดับกิเลสหมดสิ้นจึงจะหลุดพ้นจาก

การเวียนว่ายตายเกิดคือ

  ๑)  กิเลสวัฏ หมายถึง วงจรของกิเลส เป็นตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งการกระท�าต่างๆ  

ซึ่งประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
4

  ๒)  กรรมวัฏ หมายถึง วงจรกรรมเป็นกระบวนการกระท�าหรือปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆ 

ประกอบด้วยสังขาร และกรรมภพ
5

 ๓)  วิบากวัฎ หมายถึง วงจรวิบาก คือ สภาพชีวิตที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของการกระท�า 

และกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างให้เกิดกิเลสต่อไปอีก ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกว่า อุปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น
6
 

 1
 ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง สภาวธรรมที่เป็นปัจจัย และสภาวธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันเป็นกระบวนการ

ทางปัจยภาพ ซึ่งเป็นสภาวะที่ด�ารงอยู่อย่างนั้น แม้ว่าพระตถาคตจะเสด็จอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม เช่น ชรามรณะมี  
เพราะชาติเป็นปัจจัย; ส�.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๑/๓๘.

 2
 อิทัปปัจจยตา แปลว่า ความที่สิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้น หมายถึงสภาวธรรมอันเป็นปัจจัยแห่งชราและมรณะ

เป็นต้น เป็นชื่อหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท; ส�.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๑/๓๘.

 3
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๖), หน้า ๑๙.

 4
 องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕.

 5
 องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕.

 6
 องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕.
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 วัฏฏะท้ัง ๓ หรือไตรวัฏฏะนี้ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่กัน ท�าให้วงจรแห่งชีวิต

ด�าเนินไปไม่ติดขัด คือ กิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม กิเลสจึงเป็นเหตุ กรรมจึงเป็นผลของกิเลสและ 

กรรมนั้นเองก็เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบากคือผล กรรมจึงเป็นเหตุ วิบากจึงเป็นผล และวิบากนั้นเอง ก็เป็น

ตัวเหตุ ก่อกิเลสข้ึนอีกเมื่อเป็นดังน้ี วิบากนั้นก็เป็นเหตุ กิเลสก็เป็นผลของวิบาก เพราะฉะนั้น กิเลส  

กรรม วิบาก จึงวนเวียนอยู่อย่างนี้ โดยที่บุคคลนี้เองหรือจิตนี้เองที่วนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก แล้วก็

กลับเป็นเหตุก่อกิเลสกรรมวิบากขึ้นอีก สัตว์และบุคคลจึงวนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก 

 ฉะนัน้ สงัสารวฏั คือ การเวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นภพภมูต่ิางๆ ของสตัว์โลกด้วยอ�านาจกเิลส กรรม 

วบิาก หมุนวนอยู่เช่นนัน้ตราบเท่าทีย่งัตดักิเลส กรรม วบิากไม่ได้ ในบทความวชิาการนีผู้เ้ขยีนมุง่เฉพาะ

กรรมที่เป็น ๑ ในสังสารวัฏเท่านั้น 

ความหมายของกรรม
 ค�าว่า กรรม มีรูปวิเคราะห์ว่า กรณ� กมฺม� แปลว่า การกระท�าชื่อกรรม และว่า กโรติ เอเตนาติ 

กมฺม� แปลว่า ย่อมกระท�าด้วยสิ่งนั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่ากรรม และว่า กรียตีติ กมฺม� แปลว่า อันเขาย่อมท�า 

ชื่อว่า กรรม
7
 

  ๑)  ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ได้ให้ความหมายของค�าว่า กรรมไว้ว่า คอื การกระท�า, 

การงาน, กิจ, เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้
8 

  ๒)  ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายของค�าว่า กรรมไว้ว่า กรรม 

หมายถึง การกระท�า การกระท�าที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ทางใจก็ตาม  

แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ๑) อกุศลกรรม คือ กรรมที่เป็นอกุศล ๒) กุศลธรรม คือ กรรมที่เป็นกุศล
9
 

  ๓)  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงให้

ความหมายของค�าว่ากรรมไว้ โดยทรงให้ความหมายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เจตนาห� ภิกฺขเว  

กมฺม� วทาม”ิ แปลว่า เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เอามาเป็นความหมายหลกั แต่พระองค์ท่านได้อธบิาย

เพิ่มเติมว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า เรากล่าวเจตนา (ความจงใจ) ว่าเป็นกรรม เพราะคนจงใจ คือ  

มีใจมุ่งแล้ว จึงท�าทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ฉะน้ัน กรรมคือกิจที่บุคคลจงใจท�า หรือท�า

 7
 ป. หลงสมบุญ (ประยุทธ์ หลงสมบุญ), พันตรี, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

เรืองปัญญา. ๒๕๔๐), หน้า ๑๗๑.

 8
 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบณัฑติยสถาน, (กรงุเทพมหานคร : นานมบีุค๊ส์พบัลิเคช่ัน, ๒๕๔๒), 

หน้า ๑๘.

 9
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ หน้า ๖๑.
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ด้วยเจตนา ถ้าท�าด้วยไม่มีเจตนา ไม่เรียกว่ากรรม อย่างเช่นไม่มีเจตนาเหยียบมดตาย ไม่เป็นกรรม คือ 

ปาณาติบาต ต่อเมื่อเจตนาจะเหยียบให้ตายจึงเป็นกรรม คือ ปาณาติบาต แต่เมื่อจัดอย่างละเอียด  

สิ่งที่ท�าด้วยไม่เจตนา ท่านจัดเป็นกรรมชนิดหนึ่ง เรียกว่า กรรมสักว่าท�า เพราะอาจให้โทษได้เหมือนกัน 

เหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานะประมาท”
10

 ๔)  ท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของค�าว่า กรรมไว้ว่า กรรมที่ชาวโลกโดยเฉพาะคนไทย

เข้าใจผิดกันอยู่ โดยเปรียบเทียบกับความหมายทางภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาต้นต�ารับเดิม งานนี้ของท่าน

ปรากฏอยู่ในหนังสือชื่อ โอสาเรตัพพธรรม โดยท่านอธิบายว่า

 “ค�าพูดที่เป็นภาษาบาลี เช่นค�าว่า กมฺม อย่างนี้ มันมีความหมายจ�ากัดชัด ดิ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ 

แต่ในภาษาไทย ชาวบ้านพูดกันอยู่นี้ ค�าว่า กรรม นี้ เปลี่ยนความหมายไปเป็นอย่างอื่นก็มี ดิ้นได้ก็มี 

ภาษาไทยเขาพูดว่า กรรม คือการกระท�า ทีนี้ การกระท�านี้มันมีหลายชนิด การกระท�าที่เป็นกรรมก็มี 

การกระท�าที่ไม่เป็นกรรมก็มี ฉะน้ัน พูดว่า การกระท�าคือกรรม นี้มันไม่ถูก แต่ถ้า ภาษาบาลี พูดว่า  

กมฺม แล้วหมายถึงกรรมทีเดียว หมายความว่า การกระท�าท่ีประกอบไปด้วยเจตนาของสัตว์ท่ีมี 

ความรู้สึกนี้ขอให้สังเกตไว้ด้วย

 ค�าว่า กรรม ในภาษาไทยเปลี่ยนความหมายมากลายเป็นของบางอย่าง เป็นสิ่งบางสิ่ง เช่นว่า 

ถึงแก่กรรมอย่างนี้ ก็หมายความว่า ตาย ภาษาบาลีไม่มีอย่างนี้ ไม่เคยพูดอย่างนี้ ไม่เคยพูดว่า  

ถึงกรรมแล้วก็จะต้องตาย เด็กๆ ร้องกันอยู่ ได้ยินบ่อยๆ ว่า กรรมแล้วแก้วตาเอ๋ย อย่างนี้ ค�าว่า  

กรรม อย่างนี้มันเปลี่ยนความหมายหมดแล้ว มันหมายถึง การรับผลกรรม หรือกรรมมาถึงเข้าแล้ว  

คือ หมายความว่า ได้รับผลกรรม ไม่ใช่กรรม”
11

กรรมในพระไตรปิฎก
 พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกรรมตามนัยแห่งกุกุโรวาทสูตรโดยทรงแสดงกรรมและผลของกรรม

ไว้ ๔ ชนิด คือ กรรมด�า มีวิบากด�า กรรมขาว มีวิบากขาว กรรมทั้งด�าทั้งขาว มีวิบากทั้งด�าทั้งขาว และ

กรรมไม่ด�าไม่ขาว มีวิบากไม่ด�าไม่ขาว อันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือ

  ๑)  ปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร อันมีความทุกข์ 

ครั้นแล้วย่อมเข้าถึงโลกท่ีมีความทุกข์ ผัสสะอันมีทุกข์ย่อมถูกต้องบุคคลนั้น ผู้เข้าถึงโลกที่มีความทุกข์ 

เขาอันผสัสะทีมี่ความทกุข์ถกูต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาทีม่คีวามทกุข์โดยส่วนเดยีว ดุจสตัว์นรกฉะนัน้ 

 10
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, หลักกรรมในพระพุทธศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓.

 11
 พุทธทาสภิกขุ, โอสาเรตัพพธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๘), หน้า ๒๖๑.
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ปุณณะ เพราะกรรมนี้แล ความอุบัติของสัตว์จึงมี สัตว์ท�ากรรมใดไว้ เขาย่อมอุบัติข้ึนเพราะกรรมนั้น 

ผัสสะย่อมถูกต้องเขาผู้อุบัติแล้ว ปุณณะ แม้เพราะเหตุอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์เป็นทายาทของกรรม 

เรากล่าวกรรมอย่างนี้ว่า เป็นกรรมด�า มีวิบากด�า
12

 

  ๒)  ปุณณะ ก็กรรมขาว มีวิบากขาว เป็นไฉน ปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกาย

สังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร อันไม่มีความทุกข์ ครั้นแล้วเขาย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความทุกข์ ผัสสะ 

อันไม่มีความทุกข์ย่อมถูกต้องบุคคลนั้น ผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความทุกข์ เขาอันผัสสะที่ไม่มีความทุกข ์

ถกูต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาทีไ่ม่มคีวามทกุข์โดยส่วนเดยีว เป็นสขุโดยส่วนเดียว ดจุเทพชัน้สภุกณิหะ 

ฉะนั้น ปุณณะ เพราะกรรมที่มีดังนี้แล ความอุบัติของสัตว์จึงมี สัตว์ท�ากรรมใดไว้ เขาย่อมอุบัติข้ึน 

เพราะกรรมนั้น ผัสสะย่อมถูกต้องเขาผู้อุบัติแล้ว ปุณณะ แม้เพราะเหตุอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์เป็น

ทายาทของกรรม เรากล่าวกรรมอย่างนี้ว่า เป็นกรรมขาว มีวิบากขาว
13

 

  ๓)  ปุณณะ ก็ กรรมท้ังด�าท้ังขาว มีวิบากทั้งด�าทั้งขาว เป็นไฉน ปุณณะบุคคลบางคนในโลกนี้  

ย่อมปรงุแต่งกายสงัขาร วจสีงัขาร มโนสงัขาร อนัมคีวามทกุข์บ้าง ไม่มคีวามทกุข์บ้าง ครัน้แล้วย่อมเข้าถงึ

โลกที่มีความทุกข์บ้าง ไม่มีความทุกข์บ้าง ผัสสะอันมีความทุกข์บ้าง ไม่มีความทุกข์บ้าง ย่อมถูกต้อง

บุคคลนั้น ผู้เข้าถึงโลกที่มีความทุกข์บ้าง ที่ไม่มีความทุกข์บ้าง เขาอันผัสสะที่มีความทุกข์บ้าง ไม่ม ี

ความทุกข์บ้างถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาท่ีมีความทุกข์บ้าง ไม่มีความทุกข์บ้าง มีทั้งสุขและทุกข์

ระคนกัน โดยส่วนเดียว ดุจพวกมนุษย์ เทพ และสัตว์วินิบาตบางเหล่า ฉะนั้น ปุณณะ เพราะกรรมนี้แล 

ความอุบัติของสัตว์จึงมี สัตว์ท�ากรรมใดไว้ เขาย่อมอุบัติขึ้นเพราะกรรมนั้น ผัสสะย่อมถูกต้องเขา 

ผู้อุบัติแล้ว ปุณณะ แม้เพราะเหตุอย่างนี้ เราจึงกล่าวว่า สัตว์เป็นทายาทของกรรม เรากล่าวกรรม 

อย่างนี้ว่า กรรมทั้งด�าทั้งขาว มีวิบากทั้งด�าทั้งขาว
14

 

  ๔)  ปณุณะ ก็ กรรมไม่ด�าไม่ขาว มวีบิากไม่ด�าไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม เป็นไฉน ปุณณะ 

บรรดากรรม ๓ ประการนัน้ เจตนาเพือ่ละกรรมด�ามวีบิากด�า เจตนาเพือ่ละกรรมขาว มวีบิากขาว เจตนา

เพื่อละกรรมทั้งด�าทั้งขาว มีวิบากทั้งด�าทั้งขาวนั้นเสีย ข้อนี้เรากล่าวว่า กรรมไม่ด�า ไม่ขาว มีวิบากไม่ด�า 

ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ปุณณะ กรรม ๔ ประการนี้แล เรากระท�าให้แจ้งชัดด้วยปัญญา

อันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม

 

 12
 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๖๗.

 13
 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๖๗.

 14
 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๖๗.
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123พินิจเรื่องกรรมตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท

 กรรมในพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น กรรมด�า มวีบิากด�า กรรมขาว มวีบิากขาว กรรมทัง้ด�าทัง้ขาว 

มีวิบากทั้งด�าทั้งขาว กรรมไม่ด�าไม่ขาว มีวิบากไม่ด�าไม่ขาว คือ บุคคลใดท�ากรรมเช่นใดไว้แล้ว บุคคล

น้ันก็ย่อมได้รบัผลของกรรมนัน้ตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นกรรมดหีรอืกรรมชัว่กต็าม กรรมและผลของกรรม

มคีวามเป็นอสิระมคีวามเป็นเหตแุละผล คอืบคุคลสร้างเหตเุช่นใด กจ็ะได้รบัผลเช่นนัน้ กรรมจงึมคีวาม

เที่ยงตรง ไม่ขึ้นอยู่กับอ�านาจภายนอกหรือพระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างใด
15

 

กรรมในอรรถกถา

 เมื่อพิจารณาการแบ่งกรรมในอรรถกถาแล้ว พระอรรถกถาจารย์ได้จัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 

เพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมในพระไตรปิฎกคือ การอธิบายเร่ืองกรรม ๔ ที่แบ่งตามกาลที่ให้ผลดัง 

พระพุทธพจน์ว่า วิบากแห่งกรรมเป็นไฉน คือ เราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามี ๓ ประการ คือ 

  ๑)  กรรมที่ให้ผลใน ปัจจุบันชาตินี้ 

  ๒)  กรรมที่ให้ผลในชาติต่อไป 

  ๓)  กรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆ ไป 

 นี้เรียกว่า วิบากแห่งกรรม
16

 ในคัมภีร์อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต มีเรื่องของกรรมเพียง 

หมวดเดียวคือหมวด ๑๒ เรียกว่า กรรม ๑๒ จัดออกเป็น ๓ หมวด คือ
17

  ๑) วงจรของกรรมประเภทที่ ๑ กรรมที่ว่าโดยหน้าที่ ในกิจจจตุกกะ คือ กรรมประเภทที่ว่า 

โดยหน้าที่นี้ มีหน้าที่ส่งผลให้ผู้กระท�ากรรมพบกับวิบากกรรมตามที่ได้ก่อกรรมไว้ และกรรมนี้จะม ี

ส่วนสัมพันธ์กับกรรมอื่นด้วย ตามนัยแห่งพระอรรถกถาจารย์มีอยู่ ๔ หมวดด้วยกัน คือ

   ๑. ชนกกรรม ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ให้ความหมายว่า 

“กรรมที่ให้เกิดปฏิสนธิ ชื่อว่า ชนกกรรม”
18

 

   ๒. อุป ัตถัมภกกรรม ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริป ัณณาสก์  

พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่า “กรรมที่อุ้มชูด้วยการท�าให้ถึงพร้อมด้วยโภคะเป็นต้นแก่บุคคลผู้เกิด

ในตระกูลทั้งหลาย มีตระกูลมีโภคะน้อยเป็นต้น ชื่อว่าอุปัตถัมภกรรม”
19

 15
 ม.ม.(ไทย) ๑๓/๘๘/๖๗.

 16
 องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗.

 17
 องฺ.ติก.(ไทย) ๓๔/๔๗๓/๑๒๑.

 18
 ม.อุ.อ.(ไทย) ๒๓/๕๙๗/๒๖๔.

 19
 ม.อุ.อ.(ไทย) ๒๓/๕๙๗/๒๖๔.
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  ๓. อุปปีฬกกรรม ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตให้ความหมายไว้ว่า 

กรรมที่เบียดเบียน บีบคั้นสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในเพราะวิบากที่ให้เกิดปฏิสนธิที่กรรมอื่นให้ผลแล้วจะไม่ให้ 

(สุขหรือทุกข์นั้น) เป็นไปตลอดกาลนาน ชื่อว่า อุปปีฬกกรรม”
20

 

   ๔. อปุฆาตกกรรม ในอรรถกถาพระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ตกินบิาตกล่าวถงึความหมาย

ว่า อุปฆาตกกรรม ที่เป็นกุศลบ้าง มีอยู่เอง จะตัดรอนกรรมอื่นที่มีก�าลังเพลากว่า ห้ามวิบากของ 

กรรมนั้นไว้แล้วท�าโอกาสแก่วิบากของตน ก็เม่ือกรรมท�า (ให้) โอกาสอย่างนี้แล้ว กรรมน้ันเรียกว่า  

เผล็ดผลแล้ว
21

 ๒)  วงจรของกรรมประเภทที่ ๒ กรรมที่ว่าโดยล�าดับการให้ผล เมื่อได้ท�ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ซึ่งอาจเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม กรรมเหล่านี้จะมีความหนักเบาของกรรมต่างกัน กรรมชนิดไหน

มีก�าลังใหญ่ให้ผลก่อนเป็นล�าดับแรก กรรมชนิดไหนมีก�าลังรองลงมาให้ผลเป็นล�าดับรองลงมา  

กรรมชนดิไหนมอีาวโุสน้อยให้ผลเป็นล�าดบัหลงั ในคมัภร์ีขทุทกนกิาย สัทธมัมปกาสิน ีปฏสัิมภทิามรรค

อรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ได้จ�าแนกกรรมประเภทนี้ออกเป็น ๔ ประเภท คือ
22

   ๑. ครุกกรรม ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ได้อธิบายความหมาย

ไว้ว่า ในบรรดากรรมหนักและกรรมไม่หนักท้ังท่ีเป็นกุศลและอกุศล กรรมใดหนัก กรรมน้ันชื่อว่า  

ครุกกรรม
23

 

  ๒. อาสันนกรรม ในอรรถกถาได้กล่าวถึงความหมายและการให้ผลของอาสันนกรรมไว้ว่า 

กรรมที่ระลึกถึงก็ดี กรรมที่ท�าแล้วก็ดี ในเวลาใกล้ตาย ชื่อว่า อาสันนกรรม จริงอยู่ ผู้ใกล้จะตาย 

อาจระลึกถึงหรือท�ากรรมใด การได้อาเสวนะบ่อยๆ พ้นจากกรรม ๓ เหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นด้วยกรรมนั้น

นั่นเอง
24

  ๓. อาจิณณกรรม หรือพหุลกรรม ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต  

ให้ความหมายค�าว่า อาจิณณกรรม หรือพหุลกรรมว่า ส่วนในกุศลกรรมและอกุศลกรรมท้ังหลาย  

กรรมใดมาก กรรมนั้นช่ือว่า พหุลกรรม พหุลกรรมนั้น พึงทราบด้วยอ�านาจอาเสวนะที่ได้แล้วตลอด 

กาลนาน อกีอย่างหนึง่ ในฝ่ายกศุลกรรม กรรมใดทีม่กี�าลงัสร้างโสมนสัให้ ในฝ่ายอกศุลกรรม สร้างความ

เดือดร้อนให้ กรรมนั้นชื่อว่า พหุลกรรม อุปมาเสมือนหนึ่งว่า เมื่อนักมวยปล�้า ๒ คน ข้ึนเวที คนใด

 20
 องฺ.ติก.อ.(ไทย) ๓๔/๔๗๓/๑๓๐.

 21
 องฺ.ติก.อ.(ไทย) ๓๔/๔๗๓/๑๓๒.

 22
 ขุ.ป.อ.(ไทย) ๖๙/๕๒๔/๔๒๑.

 23
 องฺ.ติก.อ.(ไทย) ๓๔/๔๗๓/๑๒๓.

 24
 ขุ.ป.อ.(ไทย) ๖๙/๕๒๔/๔๒๑.
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มีก�าลังมาก คนนั้นจะท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม (แพ้) ไป ฉันใด พหุลกรรมนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะทับถม

กรรมพวกนี้ที่มีก�าลังน้อย (ชนะ) ไป กรรมดีมากโดยการเสพจนคุ้น หรือมีก�าลังโดยอ�านาจท�าให้ 

เดือดร้อนมาก กรรมนั้นจะให้ผล เหมือนกรรมของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย ฉะนั้น”
25

  ๔. กตัตตากรรม หรือ กฏัตตาวาปนกรรม หรือกตัตตาวาปนกรรม ในอรรถกถา 

พระสุตตันตปิฎกใช้ค�าว่า กฏัตตาวาปนกรรม ซ่ึงมีความหมายเดียวกับค�าว่า กตัตตากรรม โดยให ้

ความหมายของกฏัตตาวาปนกรรมว่า กรรมนอกเหนือจากกรรม ๓ ดังกล่าวมาแล้วนี้ (คือ ครุกกรรม 

อาสันนกรรม และอาจิณณกรรม) ท�าไปโดยไม่รู้ ชื่อว่า กฏัตตาวาปนกรรม กฏัตตาวาปนกรรมนั้น  

อ�านวยวบิากได้ในกาลบางครัง้ เพราะไม่มกีรรมอืน่เข้ามาแทรก เหมอืนท่อนไม้ ทีค่นบ้าขว้างไปจะตกไป

ในที่ๆ ไม่มีจุดหมาย ฉะนั้น
26

 ๓) วงจรของกรรมประเภทที ่๓ กรรมทีว่่าโดยเวลาให้ผล ในปากาลจตกุกะหรอืประเภทแห่งกรรม

ที่ว่าโดยเวลาที่ให้ผลนี้มีอยู่ ๔ กรรมด้วยกัน คือ

   ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  

กล่าวถึงการเกิดของทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเอาไว้ว่า ในกรรมเหล่านั้นชวนเจตนาครั้งแรก เป็นกุศลก็ดี 

เป็นอกศุลก็ด ีในจิต ๗ ดวง ในชวนวถิจีติ ๑ ดวง ชือ่ว่าทฏิฐธรรมเวทนียกรรม ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรมนัน้

ย่อมให้ผลในอัตภาพนี้เท่านั้น แต่เมื่อไม่อาจให้ผลอย่างนั้นก็เป็นอโหสิกรรม
27

 

   ๒. อุปปัชชเวทนียกรรม ในคัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต  

พระอรรถกถาจารย์อธิบายอุปปัชชเวทนียกรรมไว้ว่า ส่วนชวนเจตนาดวงที่ ๗ ที่ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ 

ชื่อว่า อุปปัชชเวทนียกรรม อุปปัชชเวทนียกรรมนั้น อ�านวยผลในอัตภาพต่อไปแต่ในบรรดากุศลอกุศล

ทั้งสองฝ่ายนี้ อุปปัชชเวทนียกรรมในฝ่ายที่เป็นกุศล พึงทราบด้วยสามารถแห่งสมาบัติ ๘ ในฝ่ายที่เป็น

อกุศล พงึทราบด้วยสามารถแห่งสมาบตั ิ๘ ในฝ่ายทีเ่ป็นอกศุล พงึทราบด้วยสามารถแห่งอนนัตรยิกรรม 

๕ บรรดากรรมทั้งสองฝ่ายนั้น ผู้ที่ได้สมาบัติ ๘ จะเกิดในพรหมโลกด้วยสมาบัติอย่างหนึ่ง ฝ่ายผู้กระท�า

อนันตริยกรรม ๕ จะบังเกิดในนรกด้วยกรรมอย่างหนึ่ง สมาบัติที่เหลือ และกรรม (ที่เหลือ) ถึงความ

เป็นอโหสิกรรมไปหมด คือเป็นกรรมที่ไม่มีวิบาก”
28

 25
 องฺ.ติก.อ.(ไทย) ๓๔/๔๗๓/๑๒๔.

 26
 องฺ.ติก.อ.(ไทย) ๓๔/๔๗๓/๑๒๙.

 27
 ขุ.ป.อ.(ไทย) ๖๙/๕๒๔/๔๒๐.

 28
 องฺ.ติก.อ.(ไทย) ๓๔/๔๗๓/๑๒๒-๑๒๓.
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  ๓. อปราปริยเวทนียกรรมในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  

ได้อธิบายถึงอปราปริยเวทนียกรรมไว้ว่า ชวนเจตนา ๕ ดวง ในระหว่างกรรมทั้งสอง ย่อมชื่อว่า  

อปราปริยเวทนียกรรม กรรมน้ัน ย่อมได้โอกาสเมื่อใด ย่อมให้ผลเมี่อนั้นในอนาคต เมื่อยังมีการเวียน

ว่ายอยู่ในสงสาร ชื่อว่าอโหสิกรรมย่อมไม่มี
29

   ๔. อโหสิกรรม ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรคได้กล่าวถึง

อโหสิกรรมพอเข้าใจได้ว่า เมื่อทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หรืออุปปัชชเวทนียกรรม หรืออปราปริย- 

เวทนียกรรม นั้นเลิกให้ผลแล้ว ก็จะกลายเป็นอโหสิกรรม คือเลิกให้ผลไปโดยปริยาย
30

 

 กรรม ๑๒ ที่มีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าว่า

พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียง ๑๑ ประเภท คือไม่ทรงแสดงว่าอโหสิกรรมว่า เป็นชนิดของกรรม 

ประเภทหนึ่ง แต่ทรงแสดงอโหสิกรรมว่าเป็นการสิ้นไปแห่งกรรม ดังนั้น กรรมท่ีจะเป็นอโหสิกรรมได้ 

กรรมนั้นต้องไม่แสดงผล ตามที่พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายมานั้นเป็นไปในลักษณะของกรรมที่ 

หมดก�าลังที่จะส่งผลต่อไปแล้ว คือกรรมนั้นเคยส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างมาแล้วในอดีต

จนหมดแรงกรรมแล้ว กรรมหมดไปถึงจะเป็นอโหสิกรรม 

บทบาทหน้าที่ของกรรม

 บทบาทหน้าที่ของกรรมที่แบ่งตามทวารคือ ทางส�าหรับกรรม มี ๓ ทาง คือ ทางกาย วาจา ใจ 

ดังพระพุทธพจน์ว่า 

 ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุนี้ว่า เรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรม บุคคลคิดแล้ว จึงกระท�าด้วย

กาย วาจา ใจ
31

 

 ในสงัคตีสิตูรหมวด ๑๐ พระสารบุีตรได้จดัหมวดหมูก่ศุลกรรมบถ และอกศุลกรรมบถ โดยจ�าแนก

ตามลักษณะอาการแสดงออกของผู้กระท�ากรรมในลักษณะต่างๆ ออกมาโดยมีเจตนา และมีกิเลสเป็น

ตัวขับเคลื่อนให้บุคคลท�ากรรม โดยจัดเป็นหมวดหมู่ดังนี้

 29
 ม.ม.อ.(ไทย) ๒๑/๕๓๔/๑๖๕.

 30
 ขุ.ป.อ.(ไทย) ๖๙/๕๒๓/๔๒๐-๔๒๑.

 31
 องฺ.ฉกฺก.(ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗.
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บทบาทหน้าที่ในการท�างานของกรรม

การท�ากรรม กุศลกรรมบถ อกุศลกรรมบถ

กายกรรม ๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์

๒. งดเว้นจากการลักขโมย

๓. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

๑. การฆ่าสัตว์

๒. การลักทรัพย์

๓. การประพฤติผิดในกาม

วจีกรรม ๑. งดเว้นจากการพูดเท็จ

๒. งดเว้นจากการพูดค�าส่อเสียด

๓. งดเว้นจากการพูดค�าหยาบ

๔. งดเว้นจากการพูดค�าเพ้อเจ้อ

๑. การพูดเท็จ

๒. การพูดส่อเสียด

๓. การพูดค�าหยาบ

๔. การพูดเพ้อเจ้อ

มโนกรรม ๑. ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา

๒. ไม่คิดร้าย

๓. มีความเห็นชอบ
๓๒

๑. เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา

๒. มีความคิดร้าย

๓. มีความเห็นผิด
๓๓

 การที่จะท�ากุศลกรรมบถ หรืออกุศลกรรมบถในแต่ละข้อแล้วจะท�าให้เกิดกรรมได้นั้น จ�าเป็น 

ต้องมีเจตนาเข้ามาประกอบในการท�ากรรมเสมอคือ
3233

 

 (๑) กรรมใดท�าทางกายทวาร คือ ท�าส�าเร็จโดยใช้ก�าลังกายท�า กรรมนั้นเป็นกายกรรม

  (๒) กรรมใดท�าทางวจีทวาร คือ ส�าเร็จลงได้โดยผู้ท�าให้วาจาเป็นเครื่องมือในการท�า กรรมนั้น

เป็นวจีกรรม

 (๓) กรรมใดท�าทางมโนทวาร คือ ส�าเร็จลงได้โดยการคิดนึกด้วยจิตใจ กรรมนั้นเป็นมโนกรรม
34

 ส่วนการกระท�าบางอย่างผู้ท�าต้องคิดด้วย พูดด้วย แล้วใช้ก�าลังกายด้วยจึงต้องพิจารณาดูว่า  

กรรมนั้นจะส�าเร็จลงบริบูรณ์ด้วยอะไร ด้วยกาย หรือด้วยวาจา หรือด้วยใจ ถ้าส�าเร็จลงด้วยทวารใด  

จึงถือว่าเป็นกรรมในทวารนั้น คือ จุดสมบูรณ์จริงๆ อยู่ที่ท�าให้คนล้มตายด้วยอะไร การท�าให้คนถึงแก่

ความตายนั้นท�าได้ทางเดียวเช่น ใช้ร่างกายต้องเงื้อมือ หรือท�าอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ว่าต้องท�าด้วยกาย 

จึงจะส�าเร็จ ถ้าพูดให้ตาย เขาก็ไม่ตาย ถ้าคิดให้ตายเขาก็ไม่ตาย ฉะนั้นการฆ่าจึงเป็นกายกรรม แม้ว่า 

ในการฆ่าคนๆ หน่ึงน้ัน ผู้ฆ่าจะต้องใช้ความคิดด้วยใช้ค�าพูดด้วย แต่การฆ่าก็จัดเข้าในกายกรรม  

เพราะถึงจุดสมบูรณ์แห่งกรรมนั้นเป็นเกณฑ์ กรรมอื่นก็พึงตัดสินด้วยเหตุผลอย่างนี้
35

 

 32
 ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๓.

 33
 ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒.

 34
 ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๕๗/๔๐.

 35
 ปิ่น มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๔๔๖-๔๔๗.
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สรุป

 กรรม คือการกระท�า เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกรรมตามนัยแห่ง 

กุกุโรวาทสูตร โดยทรงแสดงกรรมและผลของกรรมไว้ ๔ ชนิด คือ 

 ๑. กรรมด�า มีวิบากด�า 

 ๒. กรรมขาว มีวิบากขาว 

 ๓. กรรมทั้งด�าทั้งขาว มีวิบากทั้งด�าทั้งขาว 

 ๔. กรรมไม่ด�าไม่ขาว มีวิบากไม่ด�าไม่ขาว คือ บุคคลใดท�ากรรมเช่นใดไว้แล้ว บุคคลนั้นก็ย่อม 

ได้รับผลของกรรมนั้นตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม 

 ส่วนในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์แบ่งกรรมออกเป็น ๑๒ อย่างจัดออกเป็น ๓ หมวด คือ
 

 
๑.  กรรมท่ีว่าโดยหน้าที่ มีอยู่ ๔ หมวด ได้แก่ ชนกกรรม อุปัตถัมภกกรรม อุปปีฬกกรรม  

อุปฆาตกกรรม 

 ๒.  กรรมที่ว่าโดยล�าดับการให้ผลมีอยู่ ๔ หมวด ได้แก่ ครุกกรรม อาสันนกรรม อาจิณณกรรม 

หรือพหุลกรรม กตัตตากรรม 

 ๓.  กรรมที่ว่าโดยเวลาให้ผลมีอยู่ ๔ หมวด ได้แก่ ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม อุปปัชชเวทนียกรรม 

อปราปริยเวทนียกรรม อโหสิกรรม 

 พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียง ๑๑ ประเภท คือไม่ทรงแสดงว่า

อโหสิกรรมว่า เป็นชนิดของกรรมประเภทหนึ่ง แต่ทรงแสดงอโหสิกรรมว่าเป็นการสิ้นไปแห่งกรรม  

ดังนั้น กรรมที่จะเป็นอโหสิกรรมได้ กรรมนั้นต้องไม่แสดงผลตามที่พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายมานั้น

เป็นไปในลักษณะของกรรมที่หมดก�าลังที่จะส่งผลต่อไปแล้ว คือกรรมนั้นเคยส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างมาแล้วในอดีตจนหมดแรงกรรมแล้ว กรรมหมดไปถึงจะเป็นอโหสิกรรม 

 ส่วนบทบาทหน้าที่ของกรรมที่แบ่งตามทวารคือ ทางส�าหรับกรรม มี ๓ ทาง คือ ทางกาย วาจา 

ใจ ในสังคีติสูตรหมวด ๑๐ พระสารีบุตรได้จัดหมวดหมู่กุศลกรรมบถ และอกุศลกรรมบถ โดยจ�าแนก

ตามลักษณะอาการแสดงออกของผู้กระท�ากรรมในลักษณะต่างๆ ออกมาโดยมีเจตนา และมีกิเลสเป็น

ตัวขับเคลื่อนให้บุคคลท�ากรรม โดยทรงจัดเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ 

 ๑) กุศลกรรมบถ (ทางแห่งกุศลกรรม) ๑๐ ประการ
 
คือ 

 ๑) มีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์   ๒) มีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 

 ๓) มีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  ๔) มีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 

 ๕) มีเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด   ๖) มีเจตนางดเว้นจากการพูดค�าหยาบ 
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 ๗) มีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๘) มีความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 

 ๙) มีความไม่คิดร้าย           ๑๐) มีความเห็นชอบ 

 ๒. อกศุลกรรมบถ (ทางแห่งอกศุลกรรม) ๑๐ ประการ มนียัตรงกนัข้ามกบักศุลกรรม การทีบ่คุคล

จะท�ากุศลกรรมบถ หรืออกุศลกรรมบถในแต่ละข้อแล้วจะท�าให้เกิดกรรมได้นั้น จ�าเป็นต้องมีเจตนา 

เข้ามาประกอบในการท�ากรรมเสมอ คือ 

  ๑.  กรรมใดท�าทางกายทวาร คือ ท�าส�าเร็จโดยใช้ก�าลังกายท�า กรรมนั้นเป็นกายกรรม 

  ๒.  กรรมใดท�าทางวจีทวาร คือ ส�าเร็จลงได้โดยผู้ท�าให้วาจาเป็นเครื่องมือในการท�า กรรมนั้น

เป็นวจีกรรม 

  ๓.  กรรมใดท�าทางมโนทวาร คือ ส�าเร็จลงได้โดยการคิดนึกด้วยจิตใจ กรรมนั้นเป็นมโนกรรม

บรรณานุกรม 

จ�าลอง สารพัดนึก. พจนานุกรม บาลี-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : เรืองปัญญา, ๒๕๔๘. 

ปิ่น มุทุกันต์. พุทธศาสตร์ภาค ๒. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พันตรี ป. หลงสมบุญ (ประยุทธ์ หลงสมบุญ) .พจนานุกรม มคธ-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ- 

มหานคร : เรืองปัญญา, ๒๕๔๐.

พุทธทาสภิกขุ. แกนพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก� ๒๕๐๐. กรุงเทพ- 

มหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๖.

  . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

  . อรรถกถาภาษาบาล ีฉบับมหาจฬุาอฏฺฐกถา. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย. โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 

๒๕๔๒. 
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“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา
พระมหาโกมล กมโล 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

บทน�า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นด้วยพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตและ

พฒันาสงัคมให้ดขีึน้ พระพทุธศาสนาจงึเป็นเสมอืนน�า้ทิพย์ชโลมสังคมให้ขาวสะอาดมากข้ึน ค�าสอนของ

พระพทุธศาสนาท�าให้สงัคมโดยทัว่ไปสงบร่มเยน็ เป็นศาสนาแห่งความรู้ เพราะเป็นศาสนาแห่งการตรสัรู้

ของพระพุทธเจ้าจากพระปัญญาของพระองค์ และพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้คือ อริยสัจ ๔ ก็เป็น 

ความจริงอย่างแท้จริง ทรงตรัสรู้โดยไม่มีใครสั่งสอน เป็นศาสนาที่เชื่อในความสามารถของคนว่า 

มีศักยภาพเพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งพาอ�านาจใด ๆ ภายนอก เป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง  

เพราะไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นในนามของศาสนา หรือเผยแผ่ศาสนาโดยการบังคับผู้คนให้นับถือ 

แต่ให้เสรีภาพในการพิจารณา ให้มีปัญญาก�ากับการศรัทธา ลักษณะพิเศษดังกล่าวมานั้น เป็นการ 

กล่าวถึงภาพรวมของพระพุทธศาสนา ซึ่งจุดก�าเนิดของการเผยแผ่ศาสนาให้รู้แจ้งตามค�าสอนของ

พระพทุธเจ้านัน้ ต้องมสีือ่ในการเผยแผ่ซึง่อาจมสีือ่หลาย ๆ  อย่างด้วยกนั และสือ่ทีย่อมรบักนัมากทีข่าด

ไม่ได้คือภาษาที่เป็นค�าพูดใช้สื่อสารกัน

ภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ค�าว่า “ศาสนา” มาจากภาษาบาลีว่า “สาสน�” แปลว่า “ค�าสั่งสอน” อันหมายเอาค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า ฉะนั้น ค�าว่า “พระพุทธศาสนา” จึงหมายถึงพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง  

และหมายเอาค�าสอนหมวดส�าคัญยิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระด�ารัสตรัสส่ังให้คณะสงฆ์ในยุคพุทธกาล

ท�าการสงัคายนา คอื โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ ธรรมอนัเป็นฝักฝ่ายแห่งการบรรลุเป็นพระอริยบคุคล

โดยตรงไม่เกี่ยวกับการเกิดใหม่โดยสิ้นเชิง
1
 พระธรรมค�าสอนตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ทรงใช้ภาษา

ในการสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนา

 ภาษาคือเครื่องมือการสื่อสารอันทรงอิทธิพลต่อวิถีชีวิตที่คนจะต้องเรียนรู้ และตระหนักว่า 

ภาษานั้นเป็นเพียงเครื่องมือสื่อให้เข้าถึงความจริงและความประสงค์ที่ผู ้ใช้ต้องการส่ือสาร ซึ่งมี 

 1
 ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๗๗/๑๑๐.
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รูปวิเคราะห์ว่า ภาสนฺติ อตฺถ� เอตายาติ ภาสา, มาคธภาสาทิ
2
 แปลว่า ชื่อว่า ภาษา เพราะเป็นเครื่อง

กล่าวเนื้อความ มีภาษามคธเป็นต้น อันเป็นภาษารักษาพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศ 

ค�าสอนที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เข้าถึง มรรค ผล และพระนิพพาน ซึ่งผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา

ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษามคธอย่างแตกฉาน เพราะค�าศัพท์ภาษามคธมีความหลากหลาย

ทั้งด้านความหมายและค�าศัพท์ที่ใช้

 พระพุทธเจ้าทรงใช้ “ภาษามคธ” ปัจจุบันเรียกว่า “ภาษาบาลี” ในการเผยแผ่ศาสนา ดังปรากฏ

หลักฐานในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธปิ เตปิฏก� พุทฺธวจน� ตนฺตึ อาโรเปนฺโต มาคธ- 

ภาสายเมว อาโรเปสิ
3
 แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษามคธซึ่งเป็นภาษาที่มีแบบแผนประกาศ 

พระพทุธพจน์คอืพระไตรปิฎก คมัภร์ีสทัธมัมปกาสินว่ีา ธมมฺนิรุตฺติสญฺญิตาย สภาวนิรุตฺตยิา มาคธกิาย 

สพฺพสตฺตาน� มูลภาสาย ฯ
4
 แปลว่า ด้วยภาษามคธอันเป็นภาษาดั้งเดิมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ใช ้

พดูกนัตามปกติเป็นท่ีรูก้นัว่า พระชนิเจ้าทรงใช้ประกาศพระธรรม ฯ ภาษาบาลจีงึได้รบัเกยีรตแิละได้รบั

การยกย่องว่าเป็น “สัมพุทธโวหารภาสา” คือ ภาษาที่เป็นโวหารของพระพุทธเจ้า “อริยโวหารภาสา” 

คือ ภาษาที่เป็นโวหารของพระอริยะ และ “ยถาภุจฺจพฺรหฺมโวหารภาสา” คือ ภาษาบันทึกสภาวธรรม

 ภาษาบาลทีีท่่านแสดงไว้ในคมัภร์ียคุต้นๆ นัน้ มชีือ่เรยีกหลายอย่างมหีลกัฐานทีแ่สดงไว้ต่างๆ กนั 

ดังนี้ :-

 ในบทภาชนีย์ปฐมปาราชิกมีแสดงไว้ว่า อริยเกน มิลกฺขสฺส สนฺติเก สิกฺข� ปจฺจกฺขาติ โส จ น  

ปฏิวิชานาติ อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา
5
 ภิกษุบอกลาสิกขา ในส�านักของชนชาวมิลักขะด้วยอริย-ภาษา 

หากชนชาวมิลักขะไม่เข้าใจ สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลา ค�าว่า อริยภาษา ในบทภาชนีย์ปฐมปาราชิก 

ในปาราชิกกัณฑ์นั้น ไม่ใช่ภาษาอื่นที่ไหน พระอรรถกถาจารย์กล่าวรับรองว่า อริยก� นาม อริยโวหาโร 

มาคธภาสา
6
 เป็นภาษามคธที่ชาวอริยะทั้งหลายใช้กันอยู่ในแคว้นมคธนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ ภาษาบาลี

ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ คือ อริยกภาษา = ภาษาของชนชาวอริยะ หรือชนผู้ประเสริฐ ส่วนใน 

ปฏิสัมภิทามรรค สัมโมหวิโนทนีอรรถกถาและมูลฎีกานั้นได้พบการเรียกภาษาบาลีว่า ธัมมนิรุตตบิ้าง 

 2
 พระอัครวังสเถระ, สัททนีติธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ.์ พระธรรมโมลี ตรวจช�าระ, พระมหา

นิมิตร ธมฺมสาโร และจ�ารูญ ธรรมดา แปล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖), ๔๗๘.

 3
 อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๒/๔๑๕, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๓๖.

 4
 ขุ.ป.อ.(บาลี) ๑/๕-๖.

 5
 วิ.มหา.(บาลี) ๑/๕๔/๓๖.

 6
 วิ.อ.(บาลี) ๑/๕๔/๒๗๓.
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สภาวนิรุตติบ้าง
7
 ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอื่น ๆ กลับได้พบการเรียกชื่อภาษาบาลีต่าง ๆ เช่น  

มคธภาษาบ้าง ตันติภาษาบ้าง แต่ที่พบใช้มากที่สุดคือ มคธภาษา

 ในอรรถกถาธรรมบทได้พบว่าท่านใช้ชือ่บาลเีป็นตนัตภิาษา, ทีใ่ช้ชือ่ว่า มลูภาษา พบในอรรถกถา

ปฏิสัมภิทามรรค ที่ใช้ชื่อว่า ปกติภาษา พบในวชิรพุทธิฎีกา
8
 ฉะนั้น เมื่อรวมชื่อท่ีได้พบท้ังหมดแล้ว  

จะปรากฏตามหลักฐานดังนี้ ในบาลี อรรถกถา และฎีกา พบการใช้ภาษาบาลีโดยใช้ชื่อว่า อริยภาษา  

ธัมมนิรุตติ สภาวนิรุตติ มาคธภาษา ตันติภาษา มูลภาษา และปกติภาษา

 ภาษาบาลนีีม้คีวามหมายว่า “ภาษาทีเ่ป็นระเบยีบแบบแผน” หรอื “ภาษาทีร่กัษาพระพทุธพจน์” 

เป็นค�าที่ใช้เจาะจงเรียกเฉพาะภาษาบาลีที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกเท่านั้น ส่วนภาษาบาลีที่ใช้ในคัมภีร์

อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์อื่น ๆ เช่นพงศาวดารเป็นต้น พอจะอนุโลมเรียกว่า “ภาษาบาลี”  

ได้ในฐานะทีเ่ป็นคมัภีร์อธิบายพระพทุธพจน์ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ดงันัน้ ในปัจจบุนัเมือ่เอ่ยถึง “ภาษา

บาลี” จึงหมายรวมเอาทั้งภาษาบาลีที่ใช้ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์ภาษาบาลีอื่น ๆ 

ทั้งหมด

 เหตุผลที่พุทธศาสนิกชนในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเชื่อว่าภาษาบาลีคือภาษา

มคธ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่พุทธคยา แคว้นมคธ และประกาศศาสนาในตอนแรกที่แคว้นมคธ 

ดนิแดนแคว้นมคธจงึเป็นเวททีีพ่ระพทุธเจ้าทรงประสบผลส�าเรจ็ในการประกาศพระพทุธศาสนาในระยะ

เริ่มแรก พระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้เป็นชาวมคธ แต่ก็ทรงสามารถตรัสภาษามคธได้ เพราะพระองค์ทรง

เป็นพระสัพพัญญูในนิรุกติศาสตร์
9
 

 ดังนัน้ ในการแสดงแนวทางการปฏบิัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผล พระพุทธเจ้าทรงใช้ค�าที่คนทั่วไป

ใช้กันอยู่ แต่ทรงขยายความหมายให้ตรงตามสภาวะความเป็นจริง ดังค�าว่า “กาย” เป็นต้น

 7
 ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป ญาเณ (อภิ.วิ. ๓๐๗) นฺติ ตสฺมึ อตฺเถ จ ธมฺเม จ สภาวนิรุตติ. ตสฺสา อภิลาเปตุ  

สภาวนิรุตฺตึ สทฺท� อารมฺมณ� กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ตสฺมึ สภาวนิรุตฺตาภิลาเป ปเภทคต� ญาณ� นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา.  
(อภิ.อ. ๒/๓๗๐-๑) สภาวนิรุตฺตีติ มาคธภาสา อธิปฺเปตา. (มูลฎี. ๑/๕)

 8
 อาโรปยิตฺวาน ตนฺติภาส� มโนรม�. (ธมฺม.อฏฺ. ๑/๒) เอว� ตสฺสา ธมฺมนิรุตฺติสญฺญิตาย สภาวนิรุตฺติยา มาคธิกาย 

สพฺพสตฺตาน� มูลภาสาย ปเภทคต� ญาณ� นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา. (ปฏิส�.อฏฺ. ๑/๕) ในมหาวังสคาถา ๓๗/๒๔๔ เรียกภาษา
บาลีว่า ปกติภาษา เช่นกัน. อฏฺกถานิสฺสิโตติ อฏฺกถานิสฺสิตวเสน โิต. ปุพฺเพ ปกติภาสาย วุตฺต� อฏฺกถ� สนฺธาย. 
(วชิร.ฏีกา ๒๙๑, สารตฺถ. ฏีกา ๓/๖)

 9
 พัฒน์ เพ็งผลา, บาลีสันสกฤตในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง, ๒๕๓๓), หน้า ๑๔.

10. ������������� (��.����) 131-148.indd   133 17/5/2562   10:15:01



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒134

ความหมายของค�าว่า “กาย”
 ค�าว่า “กาย” ในภาษาบาลีนั้น มาจากรากศัพท์ว่า กุ บทหน้า + อิ ธาตุ + ณ ปัจจัย, ลง ณ ปัจจัย 

ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ, พฤทธิ์ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อส�โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต, เปลี่ยน เอ เป็น อาย 

ด้วยสูตร เต อาวายา การิเต, แยก-ลบ-รวม ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ ฯ สรโลโป ฯ นเย ปร� ฯ ส�าเร็จรูปเป็น 

กาย
10

 

 ท่านแสดงความหมายตามรูปวิเคราะห์ไว้ว่า

 กุจฺฉิตาน� อาโย อุปฺปตฺติฏฺานนฺติ กาโย แปลว่า ชื่อว่า กาย เพราะเป็นที่เกิดของสิ่งสกปรก 

ทั้งหลาย 

 เอเกกาเปกฺขาย อปฺปฏฺเน สงฺขาตา อวยวา อายนฺติ ยสฺมึ โส กาโย แปลว่า ชื่อว่า กาย  

เพราะเป็นที่เป็นไปของอวัยวะทั้งหลายที่ชื่อว่า กะ เหตุมีน้อยเมื่อมุ่งถึงแต่ละส่วน 

 กุจฺฉิตาน� เกสาทีน� อาโยติ กาโย, โส วิยาวยวานมุปฺปตฺติฏฺาน� กาโยติ อิธ สมูโห วุตฺโต
11

 แปลว่า 

กอง ท่านกล่าวไว้ในที่นี้ว่า “ส่วนของสิ่งสกปรกมีผมเป็นต้น ชื่อว่า กาย เปรียบเหมือนร่างกายนั้นเป็นที่

เกิดขึ้นของอวัยวะทั้งหลาย”

 องฺคปจฺจงฺคาน� เกสาทีนญฺจ ธมฺมาน� สมูหฏฺเน หตฺถิกายรถกายาทโย วิย กาโย
12

 แปลว่า ชื่อว่า 

กาย เพราะมีความหมายว่าหมู่ของอวัยวะน้อยใหญ่และธรรมทั้งหลายเหมือนร่างกายช้างและตัวถังรถ

เป็นต้น

 อายนฺติ เอเตนาติ อาโย ธมฺมา เอเตน วิญฺญตฺติสงฺขาเตน ธมฺเมน การณภูเตน อายนฺติ  

อุปฺปชฺชนฺติ อิติ ตสฺมา โส ธมฺโม อาโย วิญฺญตฺติ ฯ กุจฺฉิโต อาโย กาโย ฯ อิธ กายสทฺโท กายวิญฺญตฺติ- 

วาจโก ฯ
13

 ชื่อว่าอายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อายนฺติ เอเตน ความว่า ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยธรรม

คือเหตุ กล่าวคือวิญญัตินั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าอายะ หมายถึงวิญญัติ ฯ ความเกิดขึ้น 

ที่น่ารังเกียจ ชื่อว่ากายะ ฯ ในที่นี้ กาย-ศัพท์ มีความหมายว่ากายวิญญัติ ฯ

 ดังนั้น โดยสรุป ค�าว่า กาย ตามความหมายศัพทศาสตร์ มี ๒ อย่าง คือ เทหะ-ร่างกาย และ  

ราสิ-หมู่, กอง เป็นศัพท์ท่ีมีความหมายตามท่ีคนทั่วไปใช้กัน แต่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการก�าหนดรู ้

การเกิดดับของรูปนามที่เป็นปัจจุบันขณะเพ่ือการบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีความหมาย

นอกเหนือไปจาก ๒ อย่างตามที่กล่าวมา

 10
 วิ.โยชนา (บาลี) ๑/๑๕๑.

 11
 อภิธาน.สูจิ. (บาลี) ๑๕๑, ๖๓๐, ๑๐๘๔/๓๔๗.

 12
 ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๗๑.

 13
 วิ.โยชนา (บาลี) ๑/๑๕๑.
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การบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนา
 การปฏิบัติธรรมเป็นการรับรู้สภาวธรรมในปัจจุบันขณะตามความเป็นจริง การมีสติ หายใจเข้า

และหายใจออกกเ็ป็นการรบัรูว้าโยธาตตุามความเป็นจรงิตามหลกัธาตกุรรมฐาน แต่เนือ่งจากสมาธิของ

โยคีผู้ปฏิบัติยังไม่ปรากฏชัดเจน เขาจึงรับรู้สภาวะกระทบของกองลมที่ปลายจมูก เป็นหลักโดยไม่อาจ

เห็นประจักษ์สภาวะของธาตุ ๔ หรือไตรลักษณ์ของกองลมได้ ด้วยเหตุนี้ โบราณาจารย์จึงสอนให้รับรู้

ว่า “กระทบรู้” หรือ “ถูกรู้” โดยเป็นการกระทบระหว่างวาโยธาตุกับ ปลายจมูกหรือริมฝีปากบน

 การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ สาย คือ

 ๑. สมถยานกิ ผูเ้จรญิสมถะเป็นหลกั คอื ผู้ทีเ่จริญสมถะอย่างใดอย่างหนึง่มลีมหายใจ กสิณ หรือ

เมตตาเป็นต้นจนกระท่ังจิตสงบในระดับอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิแล้วจึงเจริญวิปัสสนาด้วยการ

ก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออก องค์ฌาน (ส�าหรับผู้ได้บรรลุฌานแล้ว) หรือรูปนามทั่วไป (ปกิณณกสังขาร) 

ที่ปรากฏในปัจจุบันขณะให้เห็นประจักษ์ไตรลักษณ์

 ๒. วปัิสสนายานกิ ผูเ้จรญิวิปัสสนาเป็นหลกั คอื ผูเ้จรญิวิปัสสนาด้วยการรูเ้ห็น รปูนามในปัจจบุนั

ขณะตามความเป็นจริงว่าไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน โดยอาศัยขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ  

เป็นเครื่องอุปถัมภ์การปฏิบัติ

 อาจมีบางคนเข้าใจว่าการเจริญวิปัสสนาต้องอาศัยสมถะเป็นบาทอย่างแน่นอน โดยต้องบรรลุ

ฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาได้ โดยอ้างข้อความจากคัมภีร์อรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรคว่า 

 โส ฌานา วุฏฺหิตฺวา อสฺสาสปสฺสาเส วา ปริคฺคณฺหาติ ฌานงฺคานิ วา.
14

 “ภิกษุนั้นออกจากฌานนั้นแล้ว ย่อมก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองค์ฌาน”

 ข้อความข้างต้น กล่าวถึงผู้บรรลุฌานด้วยการเจริญอานาปานสติกรรมฐานแล้วเจริญ วิปัสสนา

โดยก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองค์ฌาน มิได้มุ่งแสดงว่าถ้าไม่บรรลุฌานก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้  

เพราะธรรมที่เป็นกามาวจรทั้งหมดควรเป็นอารมณ์ของสมถยานิกและวิปัสสนายานิกทั้งสองจ�าพวก

 การเจรญิสมถกรรมฐานจนกระท่ังบรรลฌุานแล้วเจรญิวปัิสสนาต่อมา เป็นวธิปีฏบิตัทิีใ่ช้เวลานาน

ส�าหรับคนทั่วไป เพราะโยคีผู ้ปฏิบัติต้องสร้างสมาธิจนถึงระดับปฏิภาคนิมิตจึงจะได้บรรลุฌาน  

นอกจากนั้น เขาต้องเคยได้บรรลุฌานมาแล้วในภพก่อน เพราะฌานเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุ ๒ ประการ 

คือ ความเพียรในภพนี้ และบารมีในภพก่อน ถ้าไม่เคยสั่งสมบารมีในสมถภาวนาก็อาจไม่ได้ บรรลุฌาน

ตลอดชีวิต ดังนั้น ในปัจจุบันจึงนิยมเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ปฏิบัติเจริญ

สมถกรรมฐานก่อนด้วยการเจริญเมตตาหรือระลึกถึงพระพุทธคุณจนกระทั่งบรรลุอุปจารสมาธิ แล้วจึง

 14
 ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๔/๓๗๙.
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เจริญวิปัสสนาต่อมา ก็จะท�าให้การปฏิบัติวิปัสสนาด�าเนินไปได้โดยง่ายเพราะสามารถข่มนิวรณ์ได้  

ด้วยก�าลังอุปจารสมาธิ

 ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะการปฏิบัติอานาปานสติเพื่อให้โยคีผู้ปฏิบัติได้บรรลุฌานก่อน 

แล้วเจริญสมถะหรือวิปัสสนาที่เหลือในเวลาต่อมา วิธีปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลให้บรรลุความก้าวหน้า  

ในวิปัสสนาอย่างรวดเร็วด้วยก�าลังของฌานสมาธิในสมถภาวนา ในคัมภีร์อรรถกถาอุปริปัณณาสก์  

กล่าวว่า ผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจนกระทั่งบรรลุฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนา เหมือนคนอาศัยเรือ 

หรือแพเป็นต้นข้ามฝั่ง ส่วนผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานล้วน ๆ เหมือนคนว่ายน�้าข้ามฝั่งด้วยก�าลังแขน 

ของตน ดังข้อความว่า

 สมาปตฺตึ ตาว ปทฏฺาน� กตฺวา วิปสฺสน� วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต� คณฺหนฺโต ภิกฺขุ นาว� วา อุฬุมฺปาทีนิ 

วา นิสฺสาย มโหฆ� ตริตฺวา ปาร� คจฺฉนฺโต วิย น กิลมติ. สุกฺขวิปสฺสโก ปน ปกิณฺณกสงฺขาเร สมฺมสิตฺวา 

อรหตฺต� คณฺหนฺโต พาหุพเลน โสต� ฉินฺทิตฺวา ปาร� คจฺฉนฺโต วิย กิลมติ.
15

 

 “ภิกษุผู้ท�าสมาบัติให้เป็นปทัสถานก่อนแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตตผล ย่อมไม่ล�าบาก  

เหมือนบุรุษที่อาศัยเรือหรือแพเป็นต้นข้ามห้วงน�้าใหญ่ไปสู่ฝั่ง ส่วนผู้เจริญวิปัสสนาล้วน ๆ พิจารณา 

ปกิณณกสังขาร (สังขารทั่วไปที่ปรากฏทางทวาร ๖) แล้วบรรลุอรหัตตผล เหมือนบุรุษที่ว่ายไปสู่ฝั่ง  

ตัดกระแสน�้าด้วยก�าลังแขน”

 การทีจ่ะบรรลมุรรคผลตามท่ีกล่าวมานัน้ เป็นการกล่าวถงึการเจริญวปัิสสนากรรมฐานทีต่่อยอด

จากการได้ฌานแล้ว และการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรง แต่การจะบรรลุมรรคผลได้ต้องผ่านการ

รู้แจ้งรูปนามตามความเป็นจริง อันเป็นผลมาจากการพิจารณาการเกิดดับของรูปนามที่มีกายเป็น 

บาทฐาน ดังนั้น จึงควรท�าความเข้าใจในค�าว่า “กาย” เป็นเบื้องต้นก่อน

ค�าว่า “กาย” ในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผล

 ข้อความว่า กาเย กายานุปสฺสนา หรือ กาเย กายานุปสฺสี พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยทุกฉบับ 

แปลว่า “พิจารณาเห็นกายในกาย” ผู้เขียนขอแปลว่า “ตามรู้กองรูปว่าเป็นกองรูป” ด้วยเหตุผล ๓ 

ประการ คือ

 ๑. กาย-ศัพท์ใน กาเย และ กายานุปสฺสี มิได้หมายถึงร่างกาย แต่หมายถึงกองรูป ๑๘ อย่าง  

คือ หมวดอานาปานะ หมวดอิริยาบถ หมวดสัมปชัญญะ หมวดปฏิกูลมนสิการ หมวดธาตุ-มนสิการ 

หมวดป่าช้า ๙ และนีลกสิณเป็นต้น ๔ ที่ปรากฏด้วยการเจริญกรรมฐานภายใน ดังข้อความ ว่า

 15
 ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๗๓/๔๕.

10. ������������� (��.����) 131-148.indd   136 17/5/2562   10:15:02



137“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา

 กาเย กายานุปสฺสีติ อานาปานปพฺพ� อิริยาปถปพฺพ� จตุสมฺปชญฺญปพฺพ� ปฏิกูล-มนสิการปพฺพ�  

ธาตุมนสิการปพฺพ� นวสิวถิกปพฺพาน ิอชฺฌตฺตปริกมฺมวเสน จตฺตาริ นีลาทิกสิณานีติ อิมสฺมึ อฏฺารสวิเธ 

กาเย ตเมว กาย� ปญฺญาย อนุปสฺสนฺโต.
16

 “ค�าว่า กาเย กายานุปสฺสี (ตามรู้กองรูปว่าเป็นกองรูป) หมายความว่า ตามรู้กองรูปนั้น นั่นเอง

ด้วยปัญญาในกองรูป ๑๘ อย่างเหล่านี้ คือ หมวดอานาปานะ หมวดอิริยาบถ หมวด สัมปชัญญะ  

หมวดปฏกิลูมนสกิาร หมวดธาตมุนสกิาร หมวดป่าช้า ๙ และนลีกสิณเป็นต้น ๔ ทีป่รากฏด้วยการเจริญ

กรรมฐานภายใน”

 กาเย อนุปสฺสนา กายานุปสฺสนา. รูปกาเย รูปสมูเห อสฺสาสปสฺสาสาทิกสฺส อวยวกายสฺส  

ต�ต�กายภาเวน วา อนิจฺจาทิภาเวน วา ยาว ตสฺมึ ตสฺมึ กาเย สมฺโมโห ปหิยฺยติ, ตาว ปุนปฺปุน� นิรนฺตร�  

สมนุปสฺสนาติ อตฺโถ.
17

 “การตามรูภ้ายในกองรปู ช่ือว่ากายานปัุสสนา หมายความว่า การติดตามรูอ้ย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ

ในอาการที่เป็นไปของกองรูปส่วนใดส่วนหนึ่งมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้น โดยความเป็นกองรูปนั้น ๆ 

หรือโดยความเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นต้นภายในกองรูป ตราบจนขจัดความหลงผิด ในกองรูปนั้น ๆ ได้” 

 จะเห็นได้ว่า ในค�าอธิบายหมวดกายานุปัสสนาของมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบาย 

กาย-ศัพท์มีความหมายว่า กองรูป ด้วยหมวดอานาปานะเป็นต้น เพราะลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ร่างกาย

ที่ประกอบด้วยอาการ ๓๒ แต่เป็นวาโยธาตุที่นับเข้าในกองรูป แม้อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ที่ตรัสไว้

ในหมวดอิริยาบถ ก็เป็นอากัปกิริยาทางร่างกาย แต่ไม่ใช่ร่างกาย ดังนี้เป็นต้น

 ๒. ค�าว่า อนุปสฺสนา และ อนุปสฺสี แปลตามศัพท์ว่า “เห็นเนือง ๆ” โดย อนุ มีความหมายว่า 

“เนือง ๆ” ส่วน ปสฺสนา และ ปสฺสี มีความหมายว่า “เห็น” แต่ในที่นี้แปลให้เข้าใจง่ายว่า “ตามรู้” 

เพราะเป็นการรูเ้หน็ด้วยปัญญาอนัเป็นตาใน ไม่ใช่การเห็นด้วยตาเนือ้ตามปกต ิและค�าว่า “ตาม” กร็ะบุ

ถึงการเกิดขึ้นบ่อย ๆ สม�่าเสมอ, ต่อเนื่อง

 ๓. ค�าว่า กายานุปสฺสนา หรือ กายานุปสฺสี อาจตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กาโย อิติ อนุปสฺสนา  

(การตามรู้ว่าเป็นกองรูป ชื่อว่ากายานุปัสสนา) หรือ กาโย อิติ อนุปสฺสี กายานุปสฺสี (ผู้ตามรู้ว่าเป็น 

กองรูป ช่ือว่ากายานุปัสสี) ตามศัพท์ว่า อนิจฺจานุปสฺสนา (การตามรู้ว่าไม่เท่ียง) ดังข้อความในคัมภีร์

อรรถกถาว่า

 16
 องฺ.เอกก. (บาลี) ๑/๓๙๐/๔๓๙.

 17
 ปรมตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๗/๓๓๑.
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 อนิจฺจานุปสฺสนาติ ตสฺสา อนิจฺจตาย วเสน รูปาทีสุ อนิจฺจนฺติ อนุปสฺสนา.
18

 “ค�าว่า อนิจฺจานุปสฺสนา (การตามรู้ว่าไม่เที่ยง) หมายความว่า การตามรู้ว่าไม่เที่ยง ในรูปเป็นต้น

โดยเนื่องด้วยความไม่เที่ยงนั้น”

 ประโยคข้างต้นค�าว่า อนิจฺจนฺติ อนุปสฺสนา แสดงรูปวิเคราะห์ของ อนิจฺจานุปสฺสนา ว่า

 - อนิจฺจ� อิติ อนุปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสนา = การตามรู้ว่าไม่เที่ยง ชื่อว่า อนิจจานุปัสสนา

 ค�าว่า กายานุปสฺสี ในคัมภีร์อรรถกถาอังคุตตรนิกายข้างต้นอธิบายว่า ตเมว กาย� ปญฺญาย  

อนปุสสฺนโฺต (ตามรูก้องรปูนัน้นัน่เองด้วยปัญญา) ส่วนในคัมภร์ีอรรถกถามหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร
19

 

อธิบายว่า กายานุปสฺสีติ กาเย อนุปสฺสนสีโล กาย� วา อนุปสฺสมาโน (ค�าว่า กายานุปสฺสี หมายความว่า 

ผู้ตามรู้ภายในกองรูปเสมอ หรือผู้ตามรู้กองรูป) ตามค�าอธิบายข้างต้น ค�าว่า กายานุปสฺสี มีความหมาย 

๒ ประการ คือ

 ๑. ตามรูภ้ายในกองรปูในกองรปู = ค�าว่า กายานปุสสฺนา หรอื กายานปุสสฺ ีเป็นสตัตม ีตปัปรุสิ-

สมาส

 ๒. ตามรู้กองรูปในกองรูป = ค�าว่า กายานุปสฺสนา หรือ กายานุปสฺสี เป็นทุติยา ตัปปุริสสมาส

 โดยเหตุที่ค�าแปลตามศัพท์ทั้งสองอย่างเหล่านี้เข้าใจยากตามภาษาไทยในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เขียน

จึงแปลส�านวนใหม่ว่า “ตามรู้กองรูปว่าเป็นกองรูป” น่าจะฟังง่ายกว่า

 แม้โยคผีูป้ฏบิตัทิีเ่จรญิอานาปานสตกิรรมฐานจะต้องเพ่งจิตจดจ่อก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตาม

วิธี ๑๖ อย่าง มีลมหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าส้ันเป็นต้น แต่เมื่อจิตต้ังมั่นมีสมาธิขึ้นแล้ว เขาไม่เพียง 

รับรู้ลมหายใจเท่านั้น แต่ยังสามารถรับรู้ร่างกายอีกด้วยว่า ร่างกายนี้เป็นเหตุเกิดของลมหายใจ  

ส่วนลมหายใจเป็นผลของร่างกาย เพราะลมหายใจมีไม่ได้ถ้าไม่มีร่างกาย ดังนั้น วิสุทธิมรรค มหาฎีกา

จึงอธิบายว่า กาย-ศัพท์ คือ ลมหายใจเข้าออกและรูปกาย ในประโยคนี้ว่า ตาย สติยา เตน ญาเณน  

ต� กาย� อนุปสฺสติ (ภิกษุตามรู้กองรูป คือลมหายใจเข้าออก และรูปกายนั้นด้วยสติและปัญญา ดังกล่าว) 

ดังข้อความว่า

 ต� กายนฺติ ต� อสฺสาสปสฺสาสกายญฺเจว ตนฺนิสฺสยรูปกายญฺจ.
20

 

 “ค�าว่า ต�  กาย� (กองรูปนั้น) ได้แก่ กองรูปคือลมหายใจเข้าออกนั้นและรูปกาย อันเป็นที่อาศัย

ของลมหายใจเข้าออกนั้น”

 18
 วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๒๓๖/๓๑๖.

 19
 ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๗๑.

 20
 วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๒๑๙/๓๘๒.
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 ฉะนัน้ จงึเรยีกว่า การเจรญิสตปัิฏฐานทีต่ามรูก้องรปูและรปูกายว่า เป็นกองรปูและร่างกาย ไม่ใช่

ตัวตน บุคคล เรา เขา เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ มารวมกัน

 โดยประการดังนี้ โยคีผู้ปฏิบัตินั้นรู้ชัดลมหายใจเข้าออกตามลักษณะเหล่านี้ด้วยลมยาวและ 

ลมสั้น พึงทราบว่า เมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่า  

หายใจออกยาว

 เมื่อโยคีผู้ปฏิบัตินั้นรู้ชัดอย่างนี้ :-

    ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส  ปสฺสาโสปิ จ ตาทิโส

    จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ  นาสิกคฺเค ว ภิกฺขุโน.

    “ลม ๔ อย่าง คือ ลมหายใจเข้ายาวและสั้น และลมหายใจออกยาว

    และสั้นเช่นนั้น ย่อมปรากฏที่ปลายจมูกของภิกษุหรือริมฝีปากบน”

 การแนะน�าให้โยคผีูป้ฏิบัตเิจรญิสตกิ�าหนดรูล้มหายใจทีป่ลายจมกูหรอืรมิฝีปากบนตามทีก่ล่าวไว้

ในพระบาลี อรรถกถา และฎีกา เป็นวิธีเจริญสมถกรรมฐานเพราะสมาธิของสมถะเกิดขึ้นจากการ 

ตัง้จติจดจ่อเพยีงสถานทีแ่ห่งเดยีว แต่ในการเจรญิวปัิสสนาอาจตามรู้ลมหายใจในสถานท่ีอืน่ จากท้ังสอง

แห่งนั้นได้ โดยมิได้จ�ากัดสถานที่ เหมือนลมขึ้นเบ้ืองบน (อุทธังคมวาโย) เป็นต้นท่ีอาจตามรู้ได้โดย 

ไม่จ�ากัดสถานที่

 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีประโยคว่า ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร� อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ  

สิกฺขติ ค�าว่า สิกฺขติ (ส�าเหนียก) หมายความว่า เพียรพยายามอย่างนี้ว่า เราจักรู้ชัดกองลมทั้งหมด ขณะ

หายใจเข้า ขณะหายใจออก

 มีอธิบายขยายความของค�าว่า สิกฺขติ เพิ่มเติมว่า :-

 ก. การส�ารวม คอืสตสิงัวรและวริยิสงัวร ของโยคผู้ีปฏบัิติได้อย่างนัน้ คอืก�าหนด ให้รู้ชดัเบือ้งต้น 

ท่ามกลาง และที่สุดของกองลมเข้าออก เป็นอธิสีลสิกขาในไตรสิกขานี้

 ข. สมาธิ คือการตั้งจิตมั่น ของโยคีผู้ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นอธิจิตตสิกขา

 ค. ปัญญาของโยคีผู้ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นอธิปัญญาสิกขา

 รวมความว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษา เสพคุ้น เจริญ ส่ังสมในอารมณ์คือลมหายใจ เข้าออก 

ด้วยสตินั้น ด้วยความใส่ใจนั้น ต้องพยายามเพื่อให้ญาณเกิด

 ในสองวาระแรก ท่ีเกี่ยวกับลมหายใจยาวสั้นของวิธีเจริญกรรมฐานที่มีวิธี ๑๖ ประการ โยคี 

ผู้ปฏิบัติควรหายใจเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ควรท�ากิจอะไร ๆ อื่น แต่ว่าตั้งแต่วิธีที่ ๓ นี้ไป เขาควร

ท�าความเพยีรในการก่อให้เกดิญาณเป็นต้น ดงันัน้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสล�าดับเทศนา โดยเป็นปัจจุบนักาล

10. ������������� (��.����) 131-148.indd   139 17/5/2562   10:15:02



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒140

ว่า อสฺสสามีติ ปชานาติ (รู้ชัดว่าหายใจเข้า) ปสฺสสามีติ ปชานาติ (รู้ชัดว่าหายใจ ออก) ในปฐมนัยและ

ทตุยินยัที่เกีย่วกบัลมหายใจยาวและสัน้นั้น แล้วยกล�าดบัเทศนาโดยเนือ่งด้วยวภิตัตทิีแ่สดงอนาคตกาล

ตามนยัว่า สพฺพกายปฏสิ�เวท ีอสสฺสสิสฺาม ิ(เราจกัรู้ชดักองลมทัง้หมด ขณะหายใจเข้า) เป็นต้น เพือ่แสดง

ลักษณะที่ก่อให้เกิดญาณเป็นต้น ซึ่งควรท�าตั้งแต่ตติยนัยนี้ เป็นต้นไป

 ในสองวาระแรก พระพุทธเจ้าทรงประกอบใช้วิภัตติที่แสดงปัจจุบันกาลว่า อสฺสสามิ (หายใจเข้า) 

และ ปสฺสสามิ (หายใจออก) เพราะการรู้เห็นลมหายใจเข้าออกท่ีมีลักษณะสั้นหรือยาวไม่ยากนัก  

แต่การรูเ้หน็กองลมทัง้หมด การผ่อนลมหายใจ และการรู้ชดัปีติ เป็นต้น เป็นส่ิงทีย่ากกว่า ดังนัน้ ในสอง

วาระหลังทรงประกอบใช้วิภัตติท่ีแสดงอนาคตกาลว่า อสฺสสิสฺสามิ (จักหายใจเข้า) ปสฺสสิสฺสามิ  

(จักหายใจออก) อันท่ีจริง โยคีผู้ปฏิบัติท่ีได้บรรลุอุคคหนิมิตหรือปฏิภาคนิมิตที่เป็นแสง เข้าไปภายใน

ร่างกายและออกจากร่างกายแล้วจึงจะสามารถรู้เห็นกองลมซึ่งปรากฏที่ปลายจมูก หัวใจ และสะดือได้ 

แต่ถ้ายังไม่เกิดนิมิตเช่นนี้ก็ควรก�าหนดรู้ลมหายใจว่าสั้นหรือยาวเท่านั้น ดังข้อความว่า

 “การก่อให้เกิดญาณเป็นต้นมีได้แม้ในสองนัยแรกนั้น เพราะมีการหยั่งเห็นลมหายใจเข้าออกว่า

ยาวหรือสั้นตามความเป็นจริง แต่การก่อให้เกิดญาณเป็นต้นนั้นไม่ยากนัก เพราะเพียงรับรู้ลมหายใจ

เหล่านั้นตามที่ด�าเนินไป จึงประกอบปัจจุบันกาลในสองนัยแรกนั้น แต่การก่อให้เกิดญาณ เป็นต้น 

ในตติยนัยเป็นต้นนี้ท�าได้ยาก เหมือนการเดินบนคมมีดของบุรุษ จึงประกอบอนาคตกาล เพื่อแสดงว่า 

ในตติยนัยเป็นต้นนี้มีการเตรียมการก่อนอย่างยิ่ง”
21

ค�าว่า “กาย” ในบทว่า ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร�

 ค�าว่า ปสฺสมภฺย� กายสงขฺาร� อสสฺสสิสฺามตี ิฯเปฯ ปสสฺสสฺิสามตี ิสกิขฺต ิหมายความว่า เธอส�าเหนยีก

ว่า เมื่อเราท�าลมหายใจ (กายสังขาร) ที่หยาบให้สงบ ให้ระงับ ให้ดับ ให้สงบเป็นพิเศษ ขณะหายใจเข้า 

ขณะหายใจออก พึงทราบความหยาบ ละเอียด และสงบในเรื่องนั้น ดังต่อไปนี้

 ค�าว่า กายสงฺขาร ในที่นี้แปลว่า ลมหายใจ ค�านี้แปลตามศัพท์ว่า “สภาวะที่ถูกร่างกาย ปรุงแต่ง” 

หมายความว่า ลมหายใจเนื่องด้วยร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกาย ลมหายใจก็มีไม่ได้ ดังนั้น ลมหายใจจึงเป็น

สิ่งที่ร่างกายปรุงแต่งให้เกิดขึ้น มีรูปวิเคราะห์ว่า

 สงฺขรียตีติ สงฺขาโร = สภาวะที่ถูกปรุงแต่ง ชื่อว่า สังขาร 

 กายสฺส สงฺขาโร กายสงฺขาโร = สภาวะที่ถูกร่างกายปรุงแต่ง ชื่อว่า กายสังขาร
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 ดังข้อความว่า

 กายสงฺขารนฺติ อสฺสาสปสฺสาส�. โส หิ จิตฺตสมุฏฺาโนปิ สมาโน กรชกายปฺปฏิพทฺธวุตฺติตาย  

เตน สงฺขรียตีติ กายสงฺขาโรติ วุจฺจติ. โย ปน “กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโรติ เอวมาคโต กายสงฺขาโร  

เจตนาลกฺขโณ สติปิ ทฺวารนฺตรุปฺปตฺติย� เยภุยฺยวุตฺติยา, ตพฺพหุลวุตฺติยา จ กายทฺวาเรน ลกฺขิโต, โส  

อิธ นาธิปฺเปโต.
22

 “ค�าว่า กายสงขฺาร� คอื ลมหายใจเข้าออก เพราะลมนัน้แม้มจิีตเป็นสมฏุฐานกเ็รียกว่า กายสังขาร 

เพราะถูกร่างกายนั้นปรุงแต่ง เนื่องจากด�าเนินไปเนื่องด้วยรูปกายหยาบ ส่วนกายสังขารใดที่มีลักษณะ

คือเจตนาที่ประกอบกับกามาวจรกุศลจิต ๘ อกุศลจิต ๑๒ ที่เกิดทางกายทวาร ซึ่งพบอย่างนี้ว่า  

กายสังขาร วจีสังขาร ถูกก�าหนดด้วยกายทวาร เพราะเป็นไปโดยมากและด�าเนินไปเสมอ แม้จะมีการ

เกิดขึ้นทางทวารอื่นก็ตาม กายสังขารนั้นไม่ถูกประสงค์เอาในเรื่องนี้”

กาย คือลมหายใจเข้าออก มีลักษณะหยาบ ละเอียด และสงบ
 เมือ่ก่อนตอนทีย่งัมไิด้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก กายและจิตของโยคผีูป้ฏบัิตินีย้งักระวนกระวาย 

หยาบ เมื่อกายและจิตยังหยาบไม่สงบ แม้ลมหายใจเข้าออกก็หยาบ คือเป็นไปอย่างรุนแรง จมูกไม่พอ

หายใจ ต้องหายใจเข้าออกทางปากอยู่ แต่เมื่อกายและจิตของเขาถูกก�าหนดแล้ว ลมหายใจเข้าออก 

เหล่านั้นย่อมสงบระงับ เมื่อกายและจิตนั้นสงบแล้ว ลมหายใจเข้าออกย่อมเป็นไปละเอียด ถึงลักษณะ

ที่ควรพิจารณาว่า มีอยู่หรือไม่มี

 ลมหายใจเข้าออกของคนท่ัวไปที่มีจิตซัดส่ายอยู่เป็นสภาวะหยาบไม่สงบ แต่เมื่อโยคีผู้ปฏิบัติ

ก�าหนดกายคือลมหายใจและจิตท่ีตามรู้ลมหายใจหรือจิตที่ประกอบด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น 

ตามหลักจิตตานุปัสสนา ลมหายใจจะค่อย ๆ  สงบละเอียดยิ่งขึ้นจนเกือบจะไม่มี อุปมาเหมือน คนวิ่งลง

จากภูเขาหรือวางของหนักลงจากศีรษะอยู่ ลมหายใจเข้าออกของเขาย่อมหยาบ จมูกไม่พอหายใจ  

ต้องหายใจเข้าออกทางปากอยู่ แต่เมื่อเขาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนั้นแล้วอาบและด่ืม แล้วเอาผ้า

เปียกวางไว้ที่อก นอนพักใต้ร่มไม้ ลมหายใจเข้าออกเหล่านั้นของเขาค่อยละเอียดลง ถึงลักษณะที่ควร

พิจารณาว่ามีอยู่หรือไม่มี ฉันใด เมื่อก่อนตอนที่ยังมิได้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก กายและจิตของโยคี 

ผู้ปฏิบัตินี้ ... ถึงลักษณะที่ควรพิจารณาว่า มีอยู่หรือไม่มี ฉันนั้น

 ข้อนั้นเป็นเพราะเขาไม่มีความต้ังใจ ด�าริ ใส่ใจและพิจารณาว่า เราจักระงับลมหายใจหยาบ ๆ 

เมื่อก่อนตอนที่ยังมิได้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก แต่มีอยู่ในเวลาที่ก�าหนดแล้ว ดังนั้น ลมหายใจของเขา

ในเวลาที่ได้ก�าหนดจึงละเอียดกว่าเวลาที่ยังมิได้ก�าหนด
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 ดังโบราณาจารย์กล่าวว่า :- 

    สารทฺเธ กาเย จิตฺเต จ อธิมตฺต� ปวตฺตติ

    อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ สุขุม� สมฺปวตฺตติ. 

    “เมื่อกายและจิตยังกระสับกระส่าย ลมหายใจหยาบย่อมเป็นไป 

    เมื่อกายและจิตไม่กระสับกระส่าย ลมหายใจละเอียดย่อมเป็นไปดี”

กาย คือลมหายใจเข้าออก มีวิธีผ่อนกองลมตามนัยทางวิปัสสนา

 วิธีผ่อนกองลมในวิปัสสนาคือ

 ก. ลมหายใจทีเ่ป็นไปในเวลามไิด้ก�าหนด คอืมไิด้เจริญสตริูส้ภาวธรรม หยาบ แต่ละเอยีดในเวลา

ก�าหนดมหาภูตรูป หมายถึงการเจริญวิปัสสนาโดยมีธาตุสี่เป็นหลัก

 ข. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดอุปาทายรูป

 ค. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดรูปทั้งสิ้น เพราะภาวนาประณีตยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป

 ฆ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดนาม

 ง. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดรูปนาม

 จ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดปัจจัย 

 ฉ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในเวลาก�าหนดรูปนามพร้อมทั้งปัจจัย

 ช. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบ แต่ละเอียดในวิปัสสนาที่หยั่งเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ คือ 

สัมมสนญาณที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นกลุ่ม

 ฌ. แม้ลมหายใจนั้นก็ยังหยาบในวิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน คืออุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ 

และอาทีนวญาณ แต่ละเอียดในวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก คือนิพพิทาญาณเป็นต้นไป

 วิปัสสนาที่หยั่งเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ คือ สัมมสนญาณที่พิจารณาเห็นรูปนามเป็นกลุ่ม 

วิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน คือ อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ และอาทีนวญาณ ส่วนวิปัสสนาที่มี 

ก�าลังมาก คือ นิพพิทาญาณเป็นต้นไป ดังข้อความว่า

 ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาติ กลาปสมฺมสนมาห. นิพฺพิทานุปสฺสนโต ปฏฺาย พลววิปสฺสนา. ตโต 

โอร� ทุพฺพลวิปสฺสนา.
23

 23
 วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๒๒๑/๓๘๗.
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 “ค�าว่า ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนา (วิปัสสนาที่หยั่งเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์) กล่าวถึง  

การพิจารณาเห็นเป็นกลุ่ม วิปัสสนาที่มีก�าลังมาก มีได้ตั้งแต่การหยั่งเห็นความเบื่อหน่ายเป็นต้นไป  

ต�่ากว่านั้นเป็นวิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน”

 นิพฺพิทาติ นิพฺพิทาญาณ�. เตน พลววิปสฺสนมาห.
24

 “ค�าว่า นิพฺพิทา (ความเบื่อหน่าย) คือ นิพพิทาญาณ ค�านั้นระบุถึงวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก”

 อย่างไรก็ตาม ในฐานะบางแห่งวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก (พลววิปัสสนา) ระบุถึงอุทยัพพยญาณ 

ระดับแก่กล้าเป็นต้นไปจนถึงสังขารุเปกขาญาณ ส่วนวิปัสสนาท่ีมีก�าลังอ่อน (ตรุณวิปัสสนา) คือ  

นามรูปปริจเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ และอุทยัพพยญาณ ระดับอ่อน ดังข้อความว่า

 พลววิปสฺสนาติ ภยตุปฏฺาเน ญาณ� อาทีนวานุปสฺสเน ญาณ� มุญฺจิตุกมฺยตาญาณ� ภงฺคญาณนฺติ 

จตุนฺน� ญาณาน� อธิวจน�.
25

 “ค�าว่า พลววิปสฺสนา (วิปัสสนาท่ีมีก�าลังมาก) เป็นชื่อของญาณ ๔ คือ ปัญญาหยั่งเห็น  

ความปรากฏว่าน่ากลัว ปัญญาหยั่งเห็นโทษ ปัญญาต้องการจะหลุดพ้น และปัญญาหยั่งเห็นความดับ”

 ยถาภูตญาณทสฺสนนฺติ นามรูปปริจฺเฉทญาณ� อาทึ กตฺวา ตรุณวิปสฺสนา. นิพฺพิทา-วิราโคติ  

นิพฺพิทา จ วิราโค จ. ตตฺถ นิพฺพิทา พลววิปสฺสนา, วิราโค มคฺโค. วิมุตฺติญาณทสฺสนนฺติ ผลวิมุตฺติ จ  

ปจฺจเวกฺขณญาณญฺจ.
26

 “ค�าว่า ยถาภูตญาณทสฺสน� (การรู้เห็นตามความเป็นจริง) คือ วิปัสสนาระดับอ่อน เร่ิมต้ังแต่ 

นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้นไป ค�าว่า นิพฺพิทาวิราโค คือ ความเบื่อหน่ายและความคลายก�าหนัด 

ในเรื่องนั้น ความเบื่อหน่ายเป็นวิปัสสนาที่มีก�าลังมาก ความคลายก�าหนัด คือมรรค ค�าว่า วิมุตฺติญาณ-

ทสฺสน� (ความหลุดพ้นและปัญญารู้เห็น) คือ วิมุตติ ได้แก่ผล และปัจจเวกขณญาณ”

 ยถาภูตญาณทสฺสนนฺติ ยถาสภาวชานนสงฺขาต� ทสฺสน�. เอเตน ตรุณวิปสฺสน� ทสฺเสติ. ตรุณ- 

วิปสฺสนา หิ พลววิปสฺสนาย ปจฺจโย โหติ. ตรุณวิปสฺสนาติ นามรูปปริคฺคเห ญาณ� ปจฺจยปริคฺคเห  

ญาณ� สมฺมสเน ญาณ� มคฺคามคฺเค ววตฺถเปตฺวา ติญาณนฺติ จตุนฺน� ญาณาน� อธิวจน�. นิพฺพินฺทติ  

เอตายาติ นิพฺพิทา. พลววิปสฺสนาติ ภยตุปฏฺาเน ญาณ� อาทีนวานุปสฺสเน ญาณ� มุจฺจิตุกมฺยตาญาณ�  

สงฺขารุเปกฺขาญาณนฺติ จตุนฺน� ญาณาน� อธิวจน�. ปฏิสงฺขานุปสฺสนา ปน มุญฺจิตุกมฺยตาปกฺขิกา เอว.  

“ยาว มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธิ ตาว ตรุณวิปสฺสนาติ หิ วจนโต อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณโต 

พลววิปสฺสนา.
27

 24
 วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๑๑/๔๑.

 25
 องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑๓/๑๑๗.

 26
 องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๔/๗.

 27
 องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๕๐/๑๔๒-๑๔๓.
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 “ค�าว่า ยถาภูตญาณทสฺสน�  (การรู้เห็นตามความเป็นจริง) หมายความว่า การหยั่งเห็น ที่เรียกว่า 

การรูเ้หน็สภาวะตามทีเ่ป็นจรงิ ค�านัน้ระบุถงึตรณุวปัิสสนา เพราะตรณุวปัิสสนาเป็นปัจจยั แก่พลววปัิสสนา 

ค�าว่า ตรุณวิปสฺสนา (วิปัสสนาที่มีก�าลังอ่อน) เป็นชื่อของญาณ ๔ คือ ปัญญาก�าหนด รูปนาม ปัญญา

ก�าหนดเหตุปัจจัย ปัญญาพิจารณาเห็น และปัญญาที่ก�าหนดเอาทางหรือมิใช่ทาง ค�าว่า นิพพิทา คือ 

ปัญญาท�าให้เบื่อหน่าย ค�าว่า พลววิปสฺสนา (วิปัสสนาที่มีก�าลังมาก) เป็นชื่อของญาณ ๔ คือ ปัญญา 

หยั่งเห็นความปรากฏว่าน่ากลัว ปัญญาหยั่งเห็นโทษ ปัญญาต้องการจะหลุดพ้น และ ปัญญาวางเฉย

สังขาร ส่วนปัญญาพิจารณาเห็นอี ก (ปฏิสังขาญาณ) นับเข้าในฝ่ายปัญญา ต้องการจะหลุดพ้น  

โดยแท้จริงแล้ว พลววิปัสสนามีไ ด้ตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่พ้นไปจากอุปกิเลสแล้ว ดังข้อความว่า ยาว  

มคฺคามคคฺญาณทสสฺนวสิทุธฺ ิตาว ตรณุวปิสสฺนา (ตรณุวปัิสสนามไีด้จนถึงมคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ)ิ”

 ขอน�าวิธีปฏิบัติที่ใช้สมถะน�าห น้าวิปัสสนาสายพาเอ้าในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ มาเป็นกรณี

ศึกษา อาจสรุปได้ดังนี้ 

 โยคผีู้ปฏิบตัิที่ได้บรรลอุุคคหนิมิตหรือปฏภิาคนิมติตามวิธีสมถนัยแลว้ มักเห็นลมหายใจเป็นแสง

หรือลูกไฟเท่าลูกมะนาวหรือใหญ่กว่านั้นตามก�าลังสมาธิ ถ้าสมาธิมีก�าลังในระดับอุคคหนิมิต แสงหรือ

ลูกไฟมีลักษณะเป็นแสงขาว ๆ จาง ๆ ไม่สว่างมากนัก แต่ถ้าเป็นสมาธิในระดับปฏิภาคนิมิต แสงหรือ

ลูกไฟที่พบเห็นก็จะสว่างจ้า เมื่อเขาน้อมนึกแสงหรือลูกไฟให้เข้าไปในร่างกายก็จะรู้เห็นว่า ลมหายใจ

เป็นเพียงธาตุลม มิใช่เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี แม้ร่างกายทั้งหมดก็เป็นเพียงกองรูป เช่นเดียวกัน  

หลงัจากนัน้จะรูเ้หน็ลกัษณะเฉพาะของมหาภตูรปูและอุปาทายรปูตามทีก่ล่าวมาแล้ว ต่อมาเขาจะรูเ้ห็น

แม้กระทั่งความเกิดดับของรูปต่าง ๆ ภายในร่างกาย ในขณะนั้น เขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่ารูปไม่เที่ยง  

นี้คือปัญญาหยั่งเห็นความไม่เที่ยงเป็นล�าดับแรก ต่อจากนั้น จะรู้เห็นความเป็นทุกข์ว่ารูปนามอึดอัด 

น่าเบื่อหน่าย และรู้เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตน นี้คือปัญญารู้เห็นความเป็นทุกข์และความไม่ใช่

ตัวตน บางคนอาจรู้เห็นความเกิดดับของจิตได้ด้วยก�าลังสมาธิที่มากขึ้น เพราะความเกิดดับของจิต 

ไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนความเกิดดับของรูป เนื่องจากจิตเป็นนามธรรมที่เกิดดับเร็วกว่ารูปนั่นเอง อนึ่ง 

ความเกิดดบัของจิตน้ันมีความรวดเรว็มากจนกระทัง่บางคนรูส้กึว่า เหน็ดวงดาวมากมายกระพริบอย่าง

รวดเร็ว หลังจากนั้นวิปัสสนาญาณของเขาจะพัฒนาขึ้นตามล�าดับ โสฬสญาณจนกระทั่งบรรลุมรรคผล

ในที่สุด โยคีผู้ปฏิบัติท่ีสามารถรับรู้ธาตุ ๔ ได้อย่างชัดเจนแล้ว ย่อมเกิดสมาธิตั้งม่ันจนรู้สึกว่าร่างกาย

เป็นเหมือนแสงสีขาวหรือก้อนน�้าแข็ง เมื่อเพ่งดูใกล้ชิดจะพบว่า แสงสีขาวนั้นใสขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อเพ่งดูลึก

เข้าไปจึงพบเห็นก้อนน�้าแข็งใสอย่างกระจกเงา สภาวะใส ที่พบเห็นทางใจนี้เรียกว่า กายประสาท  

เป็นธาตุใสที่ปรากฏทั่วร่างกาย ต่อจากนั้น โยคีผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นว่าก้อนใสนั้นแตกสลายเป็นรูปกลาป 
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ทีเ่ลก็ละเอยีด ถ้าก้อนใสไม่แตกออก โยคผีูป้ฏบิตัต้ิองเพ่งจติดชู่องว่าง (อากาสธาต)ุ ในก้อนใสนัน้จนกว่า

ก้อนใสจะแตกออกแล้วจะเหน็รปูกลาปดงักล่าวอนัเป็นทีร่วมของธาตุ ๔ และอปุาทายรูป ประกอบด้วย

รูปปรมัตถ์ ๘ อย่างเป็นอย่างน้อย คือ ธาตุ ๔ วรรณะ (สี) คันธะ (กลิ่น) รส และโอชา (สารอาหาร)

 ส่วนผู้ที่เจริญอานาปานสติกรรมฐานตามวิปัสสนานัยต้ังแต่ต้นตามพระด�ารัสว่า โส สโตว  

อสฺสสติ, สโต ปสฺสสติ (เธอมีสติ หายใจเข้า มีสติหายใจออก) ก็อาจเกิดปัญญารู้เห็นลักษณะเฉพาะ และ

ลักษณะทั่วไป ของรูปนามได้ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เขาจะรู้เห็นสภาวะของธาตุสี่ที่ปรากฏ ในลมหายใจ

ว่า มีลักษณะแข็งหรืออ่อน ไหลหรือเกาะกุม เย็นหรือร้อน หย่อนหรือตึง กล่าวคือ

 ก. บางขณะรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนแข็งเป็นหินหรืออ่อนเป็นปุยนุ่น นี้คือ ลักษณะ

เฉพาะของธาตุดิน

 ข. บางขณะรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนละลายเป็นน�้า หรือริมฝีปากดูดติดกันจนแยก 

ไม่ออก นี้คือลักษณะเฉพาะของธาตุน�้า

 ค. บางขณะรู้สกึว่าร่างกายทัง้หมดหรอืบางส่วนมคีวามร้อนกระจายออกมาชัว่ขณะ นีค้อืลักษณะ

เฉพาะของธาตุไฟ

 ฆ. บางขณะรู้สกึว่ามลีมเคลือ่นไหวอยูท่ีป่ลายจมกูตลอดเวลา หรอืรูเ้หน็ว่าลมทีท้่อง หย่อนลงใน

ขณะยุบ และตึงขึ้นในขณะพอง โดยไม่รับรู้ถึงรูปร่างสัณฐานของท้อง นี้คือลักษณะเฉพาะของธาตุลม

 ต่อจากนั้น เขาจะรู้เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีเบื้องต้นและที่สุดอย่างชัดเจน ไม่ได้

เป็นสายเดียวเหมือนในเวลาเริ่มปฏิบัติ นี้คือการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของ 

ลมหายใจตามสัมมสนญาณ หลังจากนั้นจะรู้สึกว่ากองลมเป็นเหมือนผงเล็ก ๆ ที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว  

นี้คือการรู้เห็นความเกิดดับของลมหายใจตามอุทยัพพยญาณ บางครั้งเขารู้เห็นว่าร่างกายทั้งหมดหรือ

บางส่วน เช่น ผิวหนังตามใบหน้า แขน หรือขา เกิดดับอย่างรวดเร็ว นี้คือการรู้เห็นความเกิดดับของ 

รูปภายในร่างกายตามอุทยัพพยญาณเช่นกัน ครั้นแล้วเขาก็จะสามารถพัฒนาวิปัสสนาญาณให้สูงขึ้น 

ตามล�าดับต่อไป

 สรุปความว่า การผ่อนลมหายใจให้ละเอียดมีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายสงบนิ่ง ไม่โน้มไปข้างหน้า 

ด้านข้าง รอบด้าน ด้านหลัง ไม่โยกโคลง ไม่โอนเอน ไม่ส่ายสั่น ไม่หวั่นไหว ขณะหายใจเข้า ขณะ 

หายใจออก แต่ถ้าลมหายใจยังไม่ละเอียดเช่นนั้น ร่างกายก็จะโน้มไปข้างหน้า ด้านข้าง รอบด้าน  

ด้านหลัง โยกโคลง โอนเอน ส่ายสั่น หวั่นไหว ขณะหายใจเข้า และขณะหายใจออก

 นีเ้ป็นความหมายของค�าว่า “กาย” ท่ีโยคผีูป้ฏิบติัเจริญวปัิสสนาก�าหนดรูส้ภาวธรรมของรปูอย่าง

จริงจังจะมีประสบการณ์มากมายที่แสดงให้เห็นได้ชัดถึงความเบียดเบียนบีบคั้นของรูปที่เป็นส่วนของ

กายซึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาหรือจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้
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บทสรุป

 พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาบาลีในการสื่อสารค�าสอนโดยทรงแสดงค�าว่า “กาย” ในมหาสติ- 

ปัฏฐานสูตรเป็นต้น บทบาลว่ีา “กาย” เป็นค�าหนึง่ทีค่นทัว่ไปคุน้เคย มคีวามหมายตามหลกัศพัทศาสตร์ 

๒ อย่าง คอื เทหะ-ร่างกาย และ ราส-ิหมู,่ กอง แต่ในค�าว่า กาเย กายานปุสฺสนา หรือ กาเย กายานปุสฺสี 

ทรงหมายถึงกองรูป ๑๘ อย่าง คือ หมวดอานาปานะ หมวดอิริยาบถ หมวดสัมปชัญญะ หมวดปฏิกูล-

มนสิการ หมวดธาตุมนสิการ หมวดป่าช้า ๙ และนีลกสิณเป็นต้น ๔ ที่ปรากฏด้วยการ เจริญกรรมฐาน

ภายใน ซึ่งเป็นเรื่องของรูปเป็นเบื้องต้นท่ีคนท่ัวไปมักเห็นว่าร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาพร้อมกับตาและ

หูเป็นต้นนั้นเป็นอัตตาตัวตน เมื่อพูดตามแบบชาวโลกทั่วไป เราเรียกร่างกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยตา

และหูเป็นต้นว่าเป็นตัวเรา เป็นวิญญาณของเรา แต่เมื่อว่าโดยสภาพปรมัตถ์แล้ว ร่างกายทั้งหมด 

เป็นเพียงองค์รวมท่ีประกอบด้วยรูปและนามเท่านั้น ดังนั้น โยคีผู้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงต้อง

เร่ิมต้นด้วยการสังเกตสภาวะการเกิดดับของรูปนามให้เป็นปัจจุบันขณะ ในระหว่างที่ก�าลังเจริญสติ 

ก�าหนดรู้สภาวธรรมทางกาย เช่น สภาวะพอง ยุบ นั่ง คู้ เหยียด อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทว่า “กาย” 

ซึง่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาน้ัน โยคผีูป้ฏิบัตจิะได้รูเ้ห็นทกุข์ทีเ่กดิขึน้เพราะรปู และความไม่อยูใ่นบงัคับ

บัญชาของรูปนั้น วิปัสสนาปัญญารู้แจ้งย่อมเกิดขึ้นแก่โยคีผู้ปฏิบัติ เมื่อเกิดวิปัสสนาปัญญาได้รู้แจ้ง 

เห็นจริงในรูปนามอย่างนี้แล้ว ย่อมสามารถพัฒนาปัญญาที่จะส่งผลให้เกิดปฏิเวธได้ในที่สุดอันเป็น

อิทธิพลของภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศพระศาสนาเพ่ือให้รู้แจ้งความจริงที่ถูกปิดบังด้วย

อวิชชาในสังสารวัฏอันยาวนาน

บรรณานุกรม

พระญาณกิตติเถระ. อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา ปโม ภาโค. พิมพ์ครั้งที่ ๖. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

พระธรรมปาลเถระ. ปรมตฺถมญฺชูสา นาม วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา ปโม ภาโค, กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์วิญญาณ, พ.ศ. ๒๕๓๘.

พระพุทธโฆสเถระ. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปโม ภาโค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

วิญญาณ, ๒๕๓๙.

พระโมคคัลลานะ, อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ-

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

10. ������������� (��.����) 131-148.indd   146 17/5/2562   10:15:03



147“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา

พระอัคควังสเถระ. สัททนีติ ธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์. พระธรรมโมลี ตรวจช�าระ.  

พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และจ�ารูญ ธรรมดา แปล. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวทิยาลยั วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 
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พัฒน์ เพ็งผลา. บาลีสันสกฤตในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง, ๒๕๓๓.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก� ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

 . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

 . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอัฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, 

๒๕๓๙.
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
เพื่อความปรองดองในสังคมไทย

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
นายธนพล เมฆเสน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า

 ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาประชาชนชาวไทยมคีวามต่ืนตัวทางการเมอืงมากขึน้เนือ่งจากกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน รวมถึงการวางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกจัดทําขึ้น 

เพื่อแก้ไขปัญหา โครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่เป็นแบบรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง รวมถึง

ขานรบัแนวคดิเรือ่ง “ธรรมาภบิาล” (Good Governance) อนัเนือ่งมาจากกระแสจากภายนอกประเทศ

ที่เชื่อว่า วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๔๐ หรือที่เรียกว่า “วิกฤตต้มยํากุ้ง” เป็นผลส่วนหนึ่ง 

มาจากการบริหารจัดการท่ีไม่ดี โดยสาระสําคัญ ในรัฐธรรมนูญมีเป้าหมายสําคัญที่จะวางรากฐาน 

ของสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างกลไกการตรวจสอบ 

ถ่วงดลุการใช้อํานาจของรฐั โดยจดัตัง้องค์กรอสิระต่างๆ วางโครงสร้าง ทางการเมอืงของไทยให้เข้มแขง็ 

โดยให้การจดัตัง้รฐับาลมเีสถยีรภาพ พรรคการเมอืงมีความเข้มแขง็ ไปจนถงึการวางรากฐานธรรมาภบิาล

การบริหารจัดการประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้างระบบราชการให้การ บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

มากขึน้ และการกระจายอาํนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่จดับรกิาร สาธารณะให้ประชาชน

ในท้องถิ่น
1
 

 ซึ่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กําหนดบทบาทของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองซึ่งสะท้อน

เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนที่ว่า มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ มาตรา ๖๕ บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการรวมตวักันจดัตัง้พรรคการเมอืง

เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2
 

 1
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม ๓, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖.

 2
 ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐, หน้า ๑๗-๑๘.
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มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน

วุฒิสภาเพื่อมีมติให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งได้ มาตรา ๑๖๕ ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมี

สทิธิออกเสยีงประชามติ
3
 รวมถงึยงัมกีารกระจายอาํนาจการปกครองไปสูส่่วนท้องถ่ินโดยให้ประชาชน

มีส่วนร่วมกับท้องถิน่มากขึน้ ดงัมาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิน่มสีทิธมิส่ีวนร่วมในการบรหิารกจิการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ดังกล่าวได้ด้วย ยังรวมถึงที่ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชน

ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4
  

 ในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในสังคมไทย จําเป็นต้องอาศัยทั้งเวลาและการ 

ดาํเนนิการทีมี่หลกัการ แบบแผนกระบวนการ และกลไกในการขบัเคลือ่น ทีจ่ะช่วยให้เกดิการมองอย่าง

แยกแยะ การทําความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา การแสวงหาแนวทางแก้ไข รวมท้ังการป้องกันไม่ให้

ความขัดแย้งขยายตัวและเกิดข้ึนซํ้า ด้วยมาตรการทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ยังต้อง

อาศัยการสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างความปรองดอง ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิรูป 

ปรบัเปลีย่นในเชงิกรอบคดิและเชงิโครงสร้างทีม่เีป้าหมายเพ่ือให้เกดิสมดุลในมติิของการเมอืง เศรษฐกจิ

และสังคม สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนฐานของความม่ันคงของมนุษย์และหลัก 

ของนิติรัฐ นิติธรรม ส่งเสริมคุณค่าของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่คนในสังคมเคารพและอยู่ร่วมกันได้ แม้มี

ความคิดเห็นและการให้คุณค่าในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม  

และสัมพันธ์กันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันได้ มีสํานึกรับผิดชอบผลจากการกระทําของตน ไม่กดขี่

เอารัดเอาเปรียบ และตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้อื่น รวมทั้ง เป็นสังคมที่มีวุฒิภาวะและทักษะ 

ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทได้ด้วยสันติวิธี ความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรง 

ในสังคมไทยได้ยกระดบัและขยายผลเพือ่เอาชนะกนั จาํเป็นทีจ่ะต้องมีกระบวนการเพือ่ยติุความขดัแย้ง

เข้ามาจดัการแก้ไขปัญหา ซึง่ในหลกัการสากลมกัเร่ิมต้นจากการเจรจาไกล่เกล่ีย โดยจะเป็นเจรจากนัเอง

ระหว่างคูค่วามขัดแย้งหรอืมคีนกลางเข้ามาดาํเนนิการให้ หรอืการใช้อนญุาโตตุลาการ หรอืการฟ้องร้อง

เข้าสู่กระบวนการทางศาล หรือการใช้กระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย 

 กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดองในชาติและสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่าง

สนัตเิกิดความไว้วางใจกนั จะอาศยัวธิกีารอย่างใดอย่างหนึง่หรอืผสมผสานกนัหลายวธิ ีเช่น การเยยีวยา

 3
 ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐, หน้า ๖๑.

 4
 ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐, หน้า ๑๑๕.
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151การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย

ทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) การเล่าความจริง 

(Truth-telling) และการชดเชย (Reparation) ในหลายประเทศที่ประสบปัญหาจากความขัดแย้ง

ทางการเมืองที่รุนแรงยืดเยื้อ ได้นํากระบวนการของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional 

Justice) มาใช้ในการสร้างความปรองดองในระดับชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอคติความเกลียดชัง  

สร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ท่ีมีความขัดแย้งรุนแรง ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและดําเนินการ

อย่างเป็นองค์รวม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเป็นหลักในทางสากล  

ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านครอบคลุมถึงวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑)  การค้นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อการรับรู้ คลี่คลายสาเหตุปมปัญหา 

 ๒)  การยอมรับ ขออภัยและแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําผิด 

 ๓)  การนิรโทษกรรม (Amnesty) และการให้อภัย โดยมีข้อยกเว้นมิให้การนิรโทษกรรมกับ 

ผู้กระทําความผิดในกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับของอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติและการล้างเผ่าพันธุ์ 

 ๔)  การเยียวยาและชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 

 ๕) การปฏิรูป หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดความ 

เหลือ่มลํา้แบ่งสรรอํานาจทางการเมอืงให้เกิดดลุยภาพในการเข้าถงึทรพัยากรเพือ่ป้องกนัการก่อเกิดขึน้

ซํ้าของความขัดแย้ง
5
   

 ในทางพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคม

ไทยซึง่ในพทุธศาสนาได้มหีลกัอปรหิานิยธรรม
6
 หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิความเจรญิโดยส่วนเดยีว 

ไม่มีเสื่อม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่เจ้าลิจฉวี มี ๗ ข้อ ได้แก่ 

 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันบ่อยๆ 

 ๒) เมือ่จะประชมุกพ็ร้อมเพรยีงกนัประชมุ เมือ่เลกิประชมุกพ็ร้อมเพรยีงกนัเลกิและพร้อมเพรยีง

กันช่วยทํากิจที่ควรจะช่วยกัน 

 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่ลบล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชีธรรมท่ีวางไว ้

ตามเดิม 

 ๔) สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านเหล่านั้น 

 5
 สถาบันพระปกเกล้า, “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะ

กรรมการวสิามญัพจิารณาการศกึษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาต ิสภาผูแ้ทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓.

 6
 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖.
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒152

 ๕) ไม่ข่มเหง ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารี 

 ๖) สกัการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดย์ีท้ังในเมอืงและนอกเมอืง และไม่ละเลยการบชูาอนัชอบธรรม

ที่เคยให้เคยกระทําต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป 

 ๗) จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยต้ังใจว่า ทําอย่างไร  

พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก
7
 

 ดังนั้น จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานี้ ทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาการประยุกต์ใช้

หลกัพทุธธรรมในการบรหิารงานภาครฐัเพือ่ความปรองดองในสังคมไทย เพ่ือศกึษาสาํนกันายกรัฐมนตรี

กับศาลปกครองในการบริหารงานภาครัฐ รวมไปถึงนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

ภาครฐั ผลจากการวิจยัน้ีจะเป็นเครือ่งมอืนําไปสูค่วามปรองดองในสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื และทําให้สงัคม

ไทยเกิดสันติสุขได้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ๑. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทย

 ๒. เพือ่วเิคราะห์การบรหิารงานภาครฐักบัหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทย

 ๓. เพือ่นาํหลกัพทุธธรรมมาประยกุต์ใช้ในการบรหิารงานภาครฐัเพือ่ความปรองดองในสงัคมไทย 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 ๑. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)

 ศึกษาเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐ 

เพื่อความปรองดองในสังคมไทย โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 

ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Sources) ศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากหนงัสอื งานวจิยั วารสาร และเอกสารต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

 ๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย คือ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๕ คน และศาลปกครอง ๕ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

 7
 สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, หน้า ๒๘๕-๒๘๖.
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153การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

 ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร หนังสือ และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาทําการเปรียบเทียบถึงสํานักนายกรัฐมนตรีกับศาลปกครองท้ังในแง ่

ความเหมือนและความต่าง พร้อมเสนอแนะแนวคิดของผู้วิจัย โดยให้เป็นไปตามสภาพการบริหารงาน

ภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทยและนําเสนอผลการวิจัย

ผลการวิจัย

 ๑. ผลการสภาพการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองของสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า 

  ๑.  การหยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว ได้แก่ ขจัดความเกลียดชัง  

ความเคียดแค้น และความทรงจําท่ีเจ็บปวด ใช้หลักสันติวิธีคือการเจรจาด้วยเหตุผล และการ

ประนีประนอม ปฏิบัติตามระเบียบของการบริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมเพ่ือความ

ปรองดองสมานฉันท์

  ๒.  การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ได้แก่ สร้างความไว้วางใจ โดยอยู่บนพื้นฐาน 

ของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรด้วยการอยู่ร่วมกันเหมือน 

พี่น้อง จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปรองดองด้วยกันอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและ

ผู้ไกล่เกลี่ยปราศจากอคติ

  ๓.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา ได้แก่ พร้อมที่จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อเพื่อหยุดยั้ง 

ความเกลียดชังและการแก้แค้นต่อกัน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครพิเศษกว่าใคร การไม่เห็นแก่ตัว

เอง รูจั้กเมตตา กรณุาช่วยเหลอืคนในองค์กร โดยผลของสภาพการบริหารงานภาครัฐเพ่ือความปรองดอง

ของสังคมไทยนั้นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรประภา อัครบวร และคณะ ศึกษาเรื่อง การศึกษา 

เพื่อวางระบบการพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคต ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคต 

ดังนี้ 

   ๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (พัฒนาคนและระบบ) 

   ๒) การพัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่ง (พัฒนาความสามารถในการทํางาน) 

   ๓) การพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย 

   ๔) โปรแกรมการพัฒนาและประเมินข้าราชการก่อนดํารงตําแหน่ง 

   ๕) การให้ทุนการศึกษา (ทุนทรัพย์และเวลา) 

   ๖) จัดมหาวิทยาลัยข้าราชการ 
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 ซึ่งการพัฒนาข้างต้น ประกอบด้วย การพัฒนาองค์การ (Organization Development) และ

การพัฒนาส่วนบุคคล (Human Development) ดังนี้ 

 ๑)  การพัฒนาคน ได้แก่ การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็น

มืออาชีพคํานึงถึงความเสมอภาค มีทัศนคติที่พึงประสงค์ พัฒนาแบบองค์รวม ๕ Hs (Harmony Head 

Hand Hearth Health) พัฒนา IQ, EQ และ MQ มีความสามารถในการใช้ IT มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 ๒)  การพฒันาระบบ ได้แก่การพฒันาระบบราชการทีมุ่ง่เน้นคณุภาพและประสทิธภิาพการบรหิาร

ราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาระบบราชการโดยใช้การกระจายอํานาจมุ่งเน้น

คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารอย่างทั่วถึง
8
 

 และยังสอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ ศึกษาเรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล  

ผลการวิจัยพบว่าคําว่า “ธรรมาภิบาล” มีความหมายหลากหลายต่างประเทศใช้ Good Governance 

แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ คอื กลุม่ธรรมาภบิาลอาํนาจนยิมกลุ่มธรรมาภบิาลเสรีนยิม และกลุ่มธรรมาภบิาล

ชุมชนนิยม แม้จะแตกต่างในส่วนของกรอบความคิด แต่ทุกกลุ่มมีเป้าหมายตรงกัน ที่จะนําหลัก 

ธรรมาภิบาลไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง 

นอกเหนอืจากการให้ความสําคญั กับข้ันตอนการวเิคราะห์ความจําเป็น ในการสร้างตัวชีว้ดัธรรมาภบิาล

และวงจรการสร้างตัวชี้วัด ควรที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อพัฒนาการจัดทําฐานข้อมูลของ

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการทบทวนจัดหมวดหมู่และการคัดเลือกดัชนีกลางที่เหมาะสม 

โดยรายงานนี้ยังได้เสนอตัวอย่างฐานข้อมูลท่ีสามารถจัดพิมพ์รายงานตัวชี้วัดได้หลายรูปแบบ เช่น 

รายงานตัวชี้วัดที่จําแนกตามประเภทองค์ประกอบและด้านต่างๆ รายงานตัวช้ีวัดที่สร้างขึ้นในแต่ละปี 

รายงานแสดงจํานวนตวัช้ีวดัและหมวดหมูท่ี่แต่ละหน่วยงานควรจะนําไปใช้และรายงานสรปุตัวชีว้ดัทีถ่งึ

เวลาต้องทบทวนใหม่โครงสร้างของคณะทํางานการสร้างตัวชี้วัด เป็นเรื่องสําคัญเช่นกัน ดังนั้น การจัด

โครงสร้างให้มขีนาดกะทดัรดั ประกอบด้วยทรพัยากรบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมคีวามชาํนาญ

เพื่อผลักดันให้มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ให้มีผลในทางนโยบายและภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง
9
 

 8
 จิรประภา อัครบวร และคณะ, “การศึกษาเพื่อวางระบบการพัฒนาข้าราชการแห่งอนาคต”, รายงาน 

การวิจัย, (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.), ๒๕๕๒), หน้า
บทคัดย่อ.

 9
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้าบทคัดย่อ.
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155การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย

 ๒. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดอง 

ในสังคมไทย ได้แก่ 

  ๑)  หลักพละหรือธรรมอันเป็นกําลังทั้ง ๔ อย่างนี้ ช่วยให้บุคคลดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ 

ไม่หวัน่ไหวต่อภยัอนัตรายใด ๆ  และช่วยให้บุคคลสามารถอยูร่่วมกนัในองค์กร ในสงัคมและประเทศชาติ

ได้อย่างสงบสุข

  ๒)  หลกัสาราณียธรรมท้ัง ๖ ประการ ทาํให้บคุคลระลกึถงึกนัและกัน เป็นทีร่กัของกันและกนั 

มคีวามเคารพยําเกรงซึง่กนัและกนั ช่วยให้เกดิความกลมกลนืสามคัคีกนั สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ระหว่างกันได้ ทําให้ไม่มีข้อพิพาทกันและสร้างความเป็นปึกแผ่นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความปรองดองในสังคมไทยเริ่มต้นต้องมีเมตตาต่อกัน คือ ต้องไม่มีความอาฆาตพยาบาทหรือ

โกรธเคอืงกนัเป็นฐาน เท่ากบัเป็นการสลายความเหน็แก่ตัวเป็นเบือ้งแรก จากนัน้จะต้องปรับจิตใจ รู้จัก

การให้หรือการแบ่งปันและปรับพฤติกรรมรวมทั้งความคิดเห็นผิดออกจากกันและกัน และยอมรับ

ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดีร่วมกัน ในที่สุดสังคมก็จะเป็นปึกแผ่น ความขัดแย้งกัน ความเข้าใจผิดกันก็จะ 

ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

  ๓)  หลกัอปรหิานยิธรรม ๗ ประการ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวชัชทีัง้หลาย ผู้ปกครองรัฐ 

โดยระบบสามัคคีธรรม ซ่ึงรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้อยู่ จะเอาชนะ 

ด้วยการรบไม่ได้ นอกจากการใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแหย่ให้แตกสามัคคีจึงจะเอาชนะได้ และคําว่า  

วัชชีธรรม เป็นคําที่สามารถเปลี่ยนเป็นคําอื่นก็ได้ ตามแต่ว่าจะเป็นธรรมของรัฐ หรือแคว้นใด ข้อนี ้

จะหมายรวมเอาขนบธรรมเนยีมประเพณีและข้อปฏิบัติทีดี่งามของรฐันัน้ๆ ด้วย อปรหิานยิธรรม จงึเป็น

หลักธรรมให้เกิดความสามัคคี ช่วยกําจัดความขัดแย้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย 

ได้เป็นอย่างดี ช่วยหยุดให้คนในองค์กรและสังคมหยุดใช้ความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความหวาดกลัว  

สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ และส่งเสริมการเอาใจเขามาใส่ใจเราทําให้อยู่ร่วมกันในองค์กร 

อย่างมีความสุข

  ๔)  หลักคารวธรรม เป็นกระบวนการของการเคารพ ให้เกียรติ และยกย่อง โดยไม่ดูหมิ่น

ดูแคลนบุคคล องค์ความรู้ และสังฆะ นอกจากเป็นหลักการที่มีผลต่อการดํารงอยู่และเสื่อมไปของ 

พระสัทธรรมแล้ว ยังจัดได้ว่า เป็นหลักการสําคัญท่ีจะทําให้กระบวนการในการจัดความขัดแย้งโดย 

สันติวิธีได้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน มีความสามัคคี พร้อมเพรียงของ 

หมูค่ณะ โดยพระพทุธเจ้าทรงได้ยนืยนัคณุสมบัติของความสามคัคว่ีาถ้าหากสังคมใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น

สงัคมสงฆ์ หรอืสงัคมคฤหสัถ์กต็าม เมือ่ตัง้มัน่อยูใ่นป้อมสามคัคดีงักล่าว กจ็ะเป็นเรือ่งยากท่ีใครจะโจมตี 
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หรอืทําลายได้ นอกจากนัน้แล้ว ยงัเป็นเหตผุลสําคญัทีทํ่าให้ทกุคนทีอ่าศยัอยูใ่นป้อม ได้รบัคุณประโยชน์

ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือหมู่คณะ ดังที่พระองค์ได้ทรงสรุปว่า 

ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์นําสุขมาให้

  ๕) อธิกรณสมถะ ซึ่งเป็นธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์หรือเร่ืองราวการวิวาทที่เกิดข้ึนโดยวิธี 

ดําเนินการเพื่อระงับอธิกรณ์ได้แก่ วิธีระงับในที่พร้อมหน้า วิธีระงับโดยถือสติเป็นหลัก ระงับสําหรับ 

ผู้หายจากบ้า การทําตามที่รับ การตัดสินลงโทษแก่ผู้ผิด (ที่ไม่รับ) การตัดสินตามคําของคนข้างมาก  

วิธีดุจกลบไว้ด้วยหญ้า (ประนีประนอม) โดยพบว่า “ความถูกต้อง” หรือ “ความชอบธรรม” (ธรรมิกา) 

เป็น “หัวใจ” ของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของพระพุทธเจ้าในทุกๆ วิธี และชุดของวิธี ดังจะ 

เห็นได้จากการนําเสนอหลักการ “อธิกรณสมถะ ๗ ประการ” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระงับความ 

ขัดแย้งนั่น พระองค์ทรงคํานึงถึงประเด็นนี้อยู่เสมอ และในทุกๆ วิธี พระองค์ได้นิยามว่า คําว่า  

“ความชอบ” ในชดุของวธินีีค้อือะไร ฉะนัน้ รปูแบบการจดัการความขดัแย้งในมติต่ิางๆ ทัง้ในแง่ของธรรม 

ได้แก่ “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง” แล้ว ในแง่ของวินัยก็ประกอบไปด้วยสัมมุขาวินัย สติวินัย  

อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปิยสิกา เยภุยยสิกา และ ติณวัตถารกะ ซึ่งทุกวิธี หรือชุดวิธีจะแฝง

ไปด้วย “ชอบธรรม” ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ดํารงอยู่บนฐานของความชอบธรรมอีกประการหนึ่งคือ  

“ความพร้อมหน้า” (สัมมุขาวินัย) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความ “โปร่งใส” “ยุติธรรม” และ “ตรวจสอบได้” 

เป็นต้น ที่คู่กรณีจะได้รับจากการพิจารณา หรือตัดสินความขัดแย้ง หรือพิพาทกันการบริหารงานภาค

รฐักบัหลกัพทุธธรรมในการสร้างความปรองดองในสังคมไทยจึงจะต้องอาศยัซ่ึงกนัและกนัโดยผูบ้ริหาร

ภาครฐัจะต้องนาํหลกัพทุธธรรมในการสร้างความปรองดองในสงัคมไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการ 

และปฏิบตังิานภายในองค์กรและปฏิบติังานเพือ่สงัคมเพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในการพัฒนา 

ดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 โดยผลการวิเคราะห์การบริหารงานภาครัฐกับหลักพุทธธรรมในการสร้างความปรองดองใน 

สังคมไทย สอดคล้องกับ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ

ความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีลุ่มแม่นํ้าตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้ง 

ซึ่งเหตุผลที่ใช้ทฤษฎีความขัดแย้งมาเป็นทฤษฎีในการดําเนินการวิจัย เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่อง 

ของการไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่ม (มนุษย์) ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป (ประชาชน สังคม กลุ่มประชาชน  

กลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศ รัฐ วัฒนธรรม) ผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ต่างกันมีเป้าหมาย และหรือค่านิยมต่างกัน 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของการเห็นแย้งกัน การไม่ลงรอยกัน หรือการปะทะระหว่างบุคคล 

ความคดิหรอืผลประโยชน์ทาํให้ข้อพพิาทพฒันาไปเป็นการเผชิญหน้ากันและท้ายทีส่ดุกก็ลายเป็นความ
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157การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย

ขัดแย้งเกี่ยวข้องกับคน และเก่ียวกับการรับรู้ของคน ความรู้สึก อารมณ์ และปัญหาต่างๆ ของคน  

เพราะฉะนัน้ การรบัรูค้วามรูส้กึและปัญหาต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือสร้างผลทีไ่ด้อย่างต่อเนือ่งของความ

ขดัแย้งจะต้องหาข้อตกลงให้ได้หรอืไม่กต้็องมกีารประนปีระนอม นอกจากนี ้ข้อพพิาทหรอืความขัดแย้ง

ยังแฝงตัวเป็นบันไดนําไปสู่ความขัดแย้งอีกหลายข้ันตอน จนในที่สุดก่อให้เกิดความรุนแรง
10

 และ

สอดคล้องกับ จ�าเนยีนน้อย สิงหะรกัษ์ ได้วจิยัเรือ่ง “ศกึษาหลกัสามคัคธีรรมในพระพทุธศาสนาเถรวาท” 

ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑)  คาํสอนเรือ่งสามคัคธีรรมในพทุธศาสนาเถรวาท หมายถงึ ความพร้อมเพรยีงกันปฏบิตักิจิการ

งานต่างๆ ด้วยความสมานฉันท์ เริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติต่อตนเองและคนอื่น ชุมชน สังคม ประเทศ  

ให้ได้รบัผลแห่งการปฏบิตัสิามคัคธีรรมเท่าทีจ่ะสามารถปฏบิติัตามได้ กล่าวคอื ในระดับโลกยิะกเ็กดิให้

เกดิความสงบสขุในสงัคมการดาํเนินชีวติร่วมกนั ส่วนระดบัโลกตุระกส็ามารถส่งผลให้เป็นบรรลมุรรคผล

สิ้นความทุกข์ได้ในที่สุด 

 ๒)  หลักการปฏิบัติสามัคคี มีลักษณะ ๓ ประการคือการกระทําร่วมกันทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ โดยยึดหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งสรุปลงในสุจริต ๓ ประการ วิธีการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติ

ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ ได้แก่ ทาน ศีล และภาวนา เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อส่งผล

สูงสุด 

 ๓)  ผลของการปฏิบัติสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีอยู่ ๓ ประการ คือ ประโยชน์

เพือ่ตน คนอืน่และท้ังสองฝ่าย ความสงบสขุของสงัคมนัน้เอง ประโยชน์ของสามคัคธีรรมมหีลายประการ

ด้วยกัน เริ่มจากชีวิตปัจจุบันการเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ และหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิง ดังนั้น  

การศึกษาและปฏิบัติตามหลักสามัคคีธรรม โดยการนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

ร่วมกัน ปรึกษาและให้อภัยกัน สามารถนําทางชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขและสันต ิ

ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนและสังคมได้อย่างสมดุล หากผู้คนในสังคมให้ความสําคัญในการ

ศกึษาและประพฤตปิฏิบัตติามหลกัสามคัคีธรรมแล้ว ผลทีเ่กิดขึน้กส็ามารถเป็นประโยชน์ในชวีติของตน

และส่วนรวมได้จริง
11

 

 10
 พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส (นธิบิญุยากร), “รปูแบบการจดัการความขดัแย้งโดยพทุธสนัตวิธีิ : ศกึษาวเิคราะห์

กรณีลุ่มนํ้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).

 11
 จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์, “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการวิจัย, (คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๕๕).
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 ๓. ผลการประยุกต์ใช้หลักพทุธธรรมในการบรหิารงานภาครฐัเพือ่ความปรองดองในสังคมไทย

  ๑) การหยุดใช้ความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความหวาดกลัว การบริหารงานภาครัฐเพื่อความ

ปรองดองของสังคมไทยนั้นในขั้นตอนแรกจะต้อง หยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว 

เป็นการขจัดความเกลียดชัง ความเคียดแค้น และความทรงจําที่เจ็บปวด ด้วยการเจรจาด้วยเหตุผล 

ด้วยความประนีประนอม ปฏิบัติตามระเบียบของการบริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรม 

เพือ่ความปรองดองสมานฉนัท์ระหว่างภาครัฐและคนในสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างภาครัฐ

และประชาชน โดยภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจ หรือหน้าที่บริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชน

ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่คนในองค์กรจะต้องมีหลักคารวธรรม โดยให้ความเคารพต่อผู้มีอายุ  

ผู้อาวุโสท่ีมีอายุมากกว่าโดยไม่เลือกแบ่งช้ัน วรรณะ ให้เกียรติ ยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ดูแคลนบุคคลนั้น  

สร้างความสามัคคีภายในองค์กร ปฏิบัติงานพร้อมเพรียงกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทําเพ่ือองค์กรและ

ประชาชนอย่างแท้จริง

  ๒) การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเพื่อ

สร้างความปรองดองในสงัคมไทย บนพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์และสทิธมินษุยชน สร้างมนษุยสมัพนัธ์

ทีด่ใีนองค์กรด้วยการอยูร่่วมกนัเหมือนพีน้่อง จดักิจกรรมทีส่่งเสรมิความปรองดองด้วยกนัอย่างต่อเนือ่ง 

มกีระบวนการยตุธิรรมทางเลอืกและผูไ้กล่เกลีย่ปราศจากอคติ โดยผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง ผู้มส่ีวนรับผิดชอบ

จะต้องนําหลักสาราณียธรรม ๖ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการระลึกนึกถึงกันอยู ่เสมอ  

เคารพยําเกรงกันและกัน ช่วยเหลือกันและกันเท่าที่จะช่วยได้โดยระลึกเสมอว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ 

เท่าเทียมกัน มีความเมตตา กรุณาต่อกันเป็นพื้นฐาน ยอมรับ ปฏิบัติในกฎระเบียบที่ร่วมกันตกลงกันไว้

  ๓) เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทย พร้อมที่

จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของประชาชน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครพิเศษกว่าใคร การไม่เห็น 

แก่ตัวเอง รู้จักเมตตา กรุณาช่วยเหลือคนในองค์กร โดยผู้มีอํานาจจะต้องมีความเมตตา ปรารถนาให้ 

ผู้อื่นมีความสุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่บริสุทธิ์ให้พ้นจากความทุกข์ โดยยึดหลักอปริหานิยธรรม ๗ ได้แก่ 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่ถือตามอําเภอใจ เคารพนับถือผู้ใหญ่ ให้เกียรติ

กุลสตรี ไม่ข่มเหงรังแก เคารพพระภิกษุสงฆ์ คุ้มครองผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พิจารณาคดี

ต่างๆ ด้วยความถูกต้องตามเหตุและผล มีความเป็นธรรมในจิตใจโดยปราศจากอคติ มีความโปร่งใส 

ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
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 โดยผลการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย 

ดังกล่าวสอดคล้องกับ พรินทร์ เพ็งสุวรรณ ศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑)  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบ คือ 

  ๑. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาล อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

ผู้บริหารเทศบาลยังให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานหรือการแต่งต้ังเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ในการดาํเนนิงานโดยท่ีเทศบาลได้ให้ความสําคญัในประเดน็ของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากกว่าการ

มีส่วนร่วมทางการบริหาร 

  ๒. การบริหารงานแบบโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง เทศบาลมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินงานและช่องทางในการส่ือสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารน้อยโดยเทศบาล

นยิมใช้วธิกีารสือ่สารด้วยวธิปิีดประกาศเสยีงตามสายซ่ึงเป็นวธิกีารได้ผลน้อยเพราะไม่เร่งเร้าความรู้สึก

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกทั้งการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

  ๓. การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง ผลจากการวิจัยพบว่า  

ช่องทางท่ีเอื้อต่อการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถ

สร้างความเชือ่มัน่ช้ีให้เห็นว่าเทศบาลไม่ได้ให้ความสําคญัหรอืเอาใจใส่ต่อเรือ่งนีส้งัเกตจากการทีเ่ทศบาล

ไม่มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างชัดเจนและไม่วางกลไกหรือผู้รับผิดชอบเอาไว้ 

 ๒)  ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลซ่ึงประกอบไปด้วยด้านถนน ด้านประปา  

ด้านขยะมูลฝอย และด้านตลาด ล้วนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ๓)  การหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

  ๑. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมกบัประสทิธภิาพการบรหิารมคีวามสมัพนัธ์

เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการที่เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมสูงมีผลทําให้ประชาชนพึงพอใจแต่เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างตํ่าและผลของความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อการให้บรกิาร อยูใ่นระดบัเดียวกนั จงึส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง ๒ ปัจจยั อยูใ่นระดบัค่อนข้างตํา่ 

  ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบโปร่งใส กับประสิทธิภาพการบริหารงานมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยชี้ว่าการที่เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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และเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการบรหิารงาน โครงการมากมผีลทําให้ประชาชนพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของเทศบาลสูง แต่ผลการวิจัยชี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบโปร่งใส และ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 

  ๓. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารแบบมคีวามรับผิดชอบ กบัประสิทธิภาพการบริหารงาน

มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่า การที่เทศบาล

รับผิดชอบต่อผลกระทบของโครงการ และเปิดโอกาสหรือช่องทางในการให้บริการของเทศบาลสูง 

จะส่งผลให้ประสทิธภิาพการบรหิารงานสงู แต่ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิาร

งานแบบความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 

  ๔. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ๓ องค์ประกอบกบัประสทิธภิาพ 

การบริหารงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการที่

เทศบาล มีการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล ๓ องค์ประกอบสงูส่งผลให้ประสทิธภิาพการบรหิารงานสงู 

ด้วยผลการวิจัยยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบ 

และประสิทธิภาพการบริหารงาน อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า
12

 

 และสอดคล้องกับ มัทนา เหลืองนาคทองด ีศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการบริหารองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้บริหารจากบริษัทท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานบริหาร มีความสัมพันธ์

กับความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลอย่างนัยสําคัญทางสถิติ โดยผู้บริหารที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี  

การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล 

มากกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อย การศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้บริหารระดับกลาง นอกจากนั้น  

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

ธรรมาภิบาลจากส่ือต่างๆ ค่อนข้างน้อยมาก และยังพบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง 

มีทัศนะที่ดีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร
13

 

 12
 พรินทร์ เพ็งสุวรรณ, “ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล”, รายงานการวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้าบทคัดย่อ.

 13
 มทันา เหลอืงนาคทองด,ี “ความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของนกัธรุกจิไทย”, 

รายงานการวิจัย, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๔, (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 
๒๕๔๕), หน้าบทคัดย่อ.
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161การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานภาครัฐเพื่อความปรองดองในสังคมไทย

ข้อเสนอแนะ

 ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑. การหยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว 

  ๑)  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรขจดัความเกลยีดชงั ความเคยีดแค้น และความทรงจาํทีเ่จบ็ปวด

ของประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่ทุกข์ร้อน เดือดร้อน

  ๒)  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรใช้หลกัสนัตวิธิคีอืการเจรจาด้วยเหตผุล และการประนปีระนอม

ในการไกล่เกลี่ยและการลดความขัดแย้ง

  ๓)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมนโยบายให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามระเบียบของการ

บริหารงานราชการอย่างเคร่งครัด

  ๔)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่

สังคมและประเทศชาติ

 ๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

  ๑)  หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรสร้างความไว้วางใจ บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และสิทธิ

มนุษยชน

  ๒)  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสร้างมนุษยสมัพนัธ์ทีด่ใีนองค์กรด้วยการอยูร่่วมกันเหมอืนพีน้่อง

  ๓)  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรมกีระบวนการยติุธรรมทางเลอืกและมผีูไ้กล่เกลีย่ปราศจากอคติ

 ๓. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

  ๑)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพร้อมท่ีจะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อเพื่อหยุดยั้งความ

เกลียดชังและการแก้แค้นต่อกัน

  ๒)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครพิเศษกว่าใคร 

เพื่อกําจัดระบบชั้นวรรณะในสังคม
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พระพุทธศาสนากับการสอน
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

บทน�า

 ค�าว่า พระพุทธเจ้า เป็นแนวคิดท่ีมีอยู่ในหมู่สมณะมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล และเมื่อถึงสมัย

พุทธกาล แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศาสนาและปรัชญาของอินเดีย ค�าว่า พุทธ 

หมายถึง ผู้ตื่น คือ ตื่นจากความหลับใหลอันเป็นความเมามัว และตื่นรู้ในธรรมชาติแห่งความเป็นจริง 

หรือที่เรียกว่า ผู้ตรัสรู้ ซึ่งมักใช้ในคัมภีร์อินเดีย มีนัยกว้าง ๆ ที่หมายถึงบัณฑิต ไปจนถึงปัจเจกที่บรรลุ

ความรู้และความหลุดพ้น ซึ่งหาได้ยากยิ่ง ชาวพุทธใช้ค�านี้ในความหมายหลัง ที่หมายถึงบุคคลพิเศษ 

ผู้ซ่ึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน และได้บรรลุธรรมชาติแห่งความจริง เข้าถึงความหลุดพ้นชนิดที่ไม่กลับ

เข้าไปสู่วฎัฏะแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิอีก และหลดุพ้นจากความทกุข์ท่ีพ่วงมากบัสงัสารวฎัโดยสิน้เชงิ

 ส�าหรับชาวพุทธ ค�าว่า พระพุทธเจ้า มีความหมายหลายนัย กล่าวคือ พระพุทธเจ้า
1
 คือผู้ก่อตั้ง

พระพุทธศาสนา, สิทธัตถโคตมะ และรู้จักกันในนาม ศากยมุนี ที่หมายถึงพระมุนีแห่งศากยวงศ์  

เม่ือพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงเป็นศาสดาสั่งสอนธรรมที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองให้แก่ผู้คนทั้งปวง 

ในฐานะที่ทรงเป็นผู้พบและเป็นผู้สอนความจริงซึ่งน�าไปสู่ความหลุดพ้น พระองค์ชื่อว่า เป็นพระสัมมา-

สมัพทุธเจ้า เป็นพระพทุธเจ้าผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ ผูเ้พยีบพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ อนัเป็นผลขัน้สดุท้าย

ของการแสวงหาทางธรรมท่ีทรงพากเพียรมานานหลายภพชาติ ค�าว่า พระพุทธเจ้า เป็นค�าที่ใช้เรียก 

พระพทุธเจ้าผูต้รสัรูโ้ดยสมบูรณ์ สิง่ท่ีพระพทุธเจ้าทัง้หลายทรงสอน เรียกว่า ธรรม ซ่ึงหมายถงึ ธรรมชาติ

พื้นฐาน ของสรรพส่ิงทั้งหลาย แต่ในทางปฏิบัติค�าว่า ธรรม หมายถึง ค�าสอนของพระผู้ตรัสรู้เอง 

โดยชอบ หรือหมายถึงธรมชาติแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบหรือ หมายถึง มรรคาที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอน นอกจากนั้น พระพุทธเจ้า หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคต ซ่ึงเป็น 

ผู้ค้นพบพระธรรม และสอนพระธรรมในหมู่มนุษย์ ณ เวลาที่พระธรรมค�าสอนในยุคปัจจุบันได้สูญหาย

ไปแล้วจากโลกนี้
2

 1
 พระพรหมบัณฑิต. พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑),หน้า ๑๒.

 2
 พระพรหมบัณฑิต. พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา, หน้า ๑๓.
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วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า

 ธรรมชาติแห่งความจริงท่ีพระพุทธเจ้าค้นพบ จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตร- 

สัมมาสัมโพธิญาณ ในคราวเสด็จประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์
3
 เมื่อพระองค์ทรงร�าพึงอย่างนั้น  

พรหมจักมาอาราธนาแสดงธรรม
4
 และได้รับค�าทูลตามอาราธนาของพรหมแล้ว และทรงแสดง 

พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร
5
 เป็นปฐมเทศนา หลังจากพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปป- 

วัตตนสูตร
6
 ได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อย่างนี้ บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ 

 ๑.  กามสุขัลลิกานุโยคในกามทั้งหลาย (การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย) เป็นธรรม 

อันทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

 ๒.  อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความล�าบากเดือดร้อนแก่ตน) เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

 เมื่อประกาศปฐมเทศนาแล้วท�าให้พระปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย (โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ 

มหานามะ และอัสสชิ) และที่ส�าคัญคือ ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักษุ คือ  

โสดาปัตติมรรคญาณ อันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่โกณฑัญญะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความ 

เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา
7
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย 

มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ อย่างนั้น ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้

เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน 

 เมื่อพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธหลักการส�าคัญในปฐมเทศนาที่เกี่ยวกับที่สุดสองอย่าง และได้เสนอ

แนวทางในการด�ารงชีวิตโดยใช้ทางสายกลางมัฌชิมาปฏิปทา อันเป็นการหาทางออกให้แก่มวลมนุษย์ 

เพราะหลักมชัฌมิาปฏปิทาจะเป็นแนวทางในการปฎบิติัเพ่ือให้เข้าถึงอรยิสจั ๔ นัน่กค็อื อรยิมรรคมอีงค์ 

๘ ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความ

รู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญสูงสุดของพระพุทธศาสนา

 3
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๑/๑.

 4
 วิ.อ.(ไทย) ๓/๗/๑๖.

 5
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓/๒๐.

 6
 ส�.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗.

 7
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๖/๒๔.
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 ธัมมจักกัปปวัตนสูตรมีหลักธรรมที่เป็นประเด็นที่ส�าคัญประกอบด้วยอริยสัจ ๔ ประกอบด้วย 

 ๑.  ทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายก็เป็นทุกข์ ความไม ่

สบายกาย ไม่สบายใจ เป็นสภาพของความล�าบากทั้งทางกายและทางใจ ทั้งรัก โลภ โกรธ หลง  

ความเศร้าโศกเสียใจทั้งปวง เป็นต้น โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

 ๒.  ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหาอันท�าให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลินและความก�าหนัด  

มปีกตใิห้เพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ  คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา สาเหตแุห่งทกุข์นัน้ ซึง่ความทกุข์

ทั้งปวงมักเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจในโลก ความอ่อนประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งความไม่รู้เหล่านี้

เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง

 ๓.  ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ ความพ้น ความไม่อาลัย

ในตัณหา ความไม่มีทุกข์ ซึ่งก็หมายถึงการเข้าใจในสมุทัย ความเข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ ความเศร้า 

มัวหมองทั้งปวง

 ๔.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า  

มรรคมีองค์ ๘ หรือ วิธีการดับทุกข์ทั้งปวงนั้นมีอยู่ ๘ ประการนั่นเอง

  ๑. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)    ๒. สัมมาสังกัปปะ (ด�าริชอบ)  

  ๓. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)   ๔. สัมมากัมมันตะ (กระท�าชอบ)  

  ๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)   ๖. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 

  ๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ)   ๘. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) 

 ในการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าถือว่าการสื่อสารเป็นครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เป็นการ 

ขบัเคลือ่นการประกาศธรรม เปรยีบเหมอืนกงล้อเกวยีนทีเ่ร่ิมหมนุไปด้วยถอืเป็นยทุธศาสตร์เพ่ือประกาศ

พระพทุธศาสนาให้เกดิการเปลีย่นแปลงแก่มวลมนษุยชาต ิพระพทุธองค์ทรงอาศยัพระกรณุาในหมูส่ตัว์ 

ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ
8
 อินทริยปโรปริยัตติญาณ คือ ปรีชาหยั่งรู้ความยิ่งและความหย่อน 

แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย คือรู้ว่า สัตว์นั้น ๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด  

มีกิเลสมาก กิเลสน้อย มีความพร้อม ที่จะตรัสรู้หรือไม่ สามารถได้ธรรมจักษุ แปลว่า ดวงตาเห็นธรรม 

คือโสดาปัตติมรรคญาณ และการเห็นธรรม
9
 หมายถึง เห็นสัจธรรม ๔ 

 8
 ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๑-๑๑๕/๑๒๔-๑๒๘.

 9
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๒/๘๗.
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 การฟังธรรมท่ีพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากมลทินได้ตรัสรู้แล้วตามล�าดับ ความว่า ขอเหล่าสัตว์นี ้

จงสดบัสจัธรรม ๔ ท่ีพระพทุธเจ้าผูไ้ม่มมีลทิน เพราะไม่มรีาคะเป็นต้นตรสัรูแ้ล้วตามล�าดบั เปรยีบเหมอืน

ผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลา เหมือนคนผู้มีตาดียืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาแท่งทึบ พึงมองเห็นประชุมชนได้

รอบด้าน เพราะพระองค์ผู้มีปัญญาดี คือ มีปัญญางาม ผู้มีพระเนตรรอบคอบ ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ 

ขอพระองค์โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทส�าเร็จด้วยธรรมแล้ว ด้วยปัญญา ทรงปราศจากความโศกด้วย

พระองค์เอง 

 เมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อย (อปฺปรชกฺขชาติกา 

หมายความว่า ที่ชื่อว่าผู้มีธุลีในตาน้อย เพราะ เหล่าสัตว์เป็นธุลี คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ในดวงตา 

คือ ปัญญามีน้อย) มีธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู ้

ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและ 

โทษว่าน่ากลัวก็มี 

 พระพุทธองค์ประกอบด้วยพุทธคุณ ได้แก่ความถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตน คือ ทรงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ส่วนพระองค์สมบรูณ์แล้ว และได้ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ หมายถงึ ทรงบ�าเพญ็พทุธจรยิา

เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่งประกอบไปด้วย พุทธคุณ ๓ ประการคือ พระปัญญาคุณ ได้แก่ คุณคือความ

รอบรู้ พระวิสุทธิคุณ ได้แก่ความบริสุทธิ์ และพระกรุณาคุณ ได้แก่คุณคือความกรุณา
10

 

 จะเห็นได้ว่า จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในการแสดงธรรมครั้งแรกที่ชื่อว่า  

ธมัมจักกัปปวตันสตูร คอื พระสตูรว่าด้วยการหมนุวงล้อคอืพระธรรมทีท่รงแสดงว่า ทางสายกลางท�าให้

เกิดดวงตาเห็น ท�าให้เกิดปัญญา เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อการตรัสรู้ (คือ รู้อย่าง

แจ่มแจ้ง) และเพื่อนิพพาน โดยนัยนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
11

พระพุทธเจ้าฐานะผู้สื่อสาร
 ด้วยพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอรหันต์

12
 ตรัสรู้ชอบพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชา

และจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและ

มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค ในมธุปิณฑิกสูตร ตอนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าทรง

 10
 ราชบณัฑติยสถาน. พจนานกุรมศพัท์ศาสนาสากล องักฤษ –ไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน. (กรงุเทพมหานคร 

: อรุณกากรพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗.

 11
 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ –ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน., หน้า ๗๓.

 12
 ส�.ม.(ไทย) ๑๙/๑๑/ ๔๘๘-๔๘๙.
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รูส้ิง่ทีค่วรรู ้ทรงเหน็สิง่ทีค่วรเหน็ เป็นผูมี้พระจักษ ุเป็นผูใ้ห้อมตธรรม เป็นเจ้าของธรรม เป็นพระตถาคต
13

 

ตถาคตยังเปรียบเหมือนมหาสมุทรท่ีสุดหยั่งถึง เพราะพระพุทธองค์ได้วางความยึดติดในตัวตนที่ 

เกี่ยวเนื่องด้วยขันธ์ห้า และเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่สามารถบัญญัติได้ด้วยขันธ์ห้า
14

 

 การสอนของพระพุทธเจ้า หมายถึง การบรรยาย หรือ การแสดงประกอบด้วย ๓ นัย คือ

 ๑)  หมายถงึ เทศนา
15

 ตวัอย่าง ท่านพระอานนท์ได้กราบทลูพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ บุรุษผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบง�า ได้ขนมหวาน เขากินในเวลาใด ๆ ก็จะพึงได้รับ

รสหวานอร่อย ในเวลาน้ัน ๆ แม้ฉันใด ภิกษุผู้เป็นนักคิด เป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ใคร่ครวญ 

เนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ด้วยปัญญาในเวลาใด ก็จะพึงได้ความพอใจและความเลื่อมใสแห่งใจ 

ในเวลานั้น ๆ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “อานนท์  

เพราะเหตุนั้น เธอจงทรงจ�าไว้ว่า ธรรมบรรยายนี้ชื่อมธุปิณฑิกบรรยาย”

 ๒)  หมายถึง วาระ
16

 

 ๓)  หมายถึง เหตุ
17

 

 ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อรรถกถา ได้ให้ความหมายของค�าว่า บรรยาย  

ซึ่งหมายถึง ปริยาย และนิปปริยาย คือ

 ๑. ปริยาย ในที่นี้หมายถึง เหตุหนึ่ง ๆหรือวิธีหนึ่ง ๆ กล่าวคือทรงแสดงว่าวิธีแต่ละอย่าง ต่างก็

เป็น “ช่องว่าง” ในที่คับแคบแต่ละอย่าง เช่น ปฐมฌาน เป็นช่องว่างในที่คับแคบคือกามคุณ ๕ และ

นิวรณ์ ๕ ทุติยฌาน เป็นช่องว่างในที่คับแคบคือวิตกและวิจาร 

 ๒. นิปปริยาย วิธีนี้เป็นวิธีบรรลุช่องว่างคือการสิ้นอาสวะได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเป็นวิธีที่ละท่ี 

คับแคบได้อย่างสิ้นเชิง 

 ในอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สารัตถัปปกาสินี ได้กล่าวถึง อวัสสุตบรรยาย  

ซึ่งหมายถึง เหตุแห่งความเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลส และอนวัสสุตบรรยาย ซึ่งหมายถึง เหตุแห่งความเป็นผู ้

ไม่ชุ่มด้วยกิเลส 

  คุณสมบัติผู้สอนที่เป็นพุทธคุณพิเศษคือ เป็นอัจฉริยมนุษย์ หมายถึง ประกอบด้วยธรรมท่ีน่า

อัศจรรย์เป็นอันมากหรือเป็นมนุษย์ ผู้ได้สั่งสมบารมีมาแล้วโดยล�าดับซึ่งยากที่ใครจะสั่งสมได้ เช่น 

 13
 ม.มู.(ไทย) ๑๒ / ๑๙๙-๒๐๕ / ๒๐๙-๒๑๓.

 14
 พระพรหมบัณฑิต. พระไตรปิฎกฉบับสากล: วิถีธรรมจากพุทธปัญญา, หน้า ๒๕๘.

 15
 ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๐๕/๑๗๕.

 16
 ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๘/๓๔๔.

 17
 วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๔/๙๕.
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ให้ทานในชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้วถือปฏิสนธิในภพดุสิต ทรงรับค�าอ้อนวอนของเทวดา เปิดวัน 

มหาวิโลกนะ ถือปฏิสนธิในตระกูลมีโภคะมาก แม้ในวันถือปฏิสนธิและในวันประสูติก็ให้โลกธาตุ 

หวั่นไหว เสด็จด�าเนินได้ ๗ ก้าว ทรงเศวตฉัตรทิพย์ บันลือสีหนาทว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก” เมื่อญาณ

แก่เต็มที่ก็ทรงสละราชสมบัติออกผนวช ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ 

 เป็นอัจฉริยมนุษย์ หมายถึง เป็นบุคคลที่หาได้ยากไม่ปรากฏทั่วไป ไม่เป็นที่สอง ไม่มีสหาย ไม่มี

อัตภาพใดเหมือน ไม่มีใครเปรียบเทียบ ไม่มีผู้ท�ากิจเปรียบเทียบ หาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ หาผู้เสมอ

มิได้ เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้ เราไม่มีอาจารย์
18

 พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติใน 

ชมพูทวีป จึงมีการประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรค มีองค์ ๘ 

 ตลอดระยะเวลา ๖ ปีทีพ่ระองค์บ�าเพญ็เพยีร ในขณะท่ียงัมกีเิลสอยูน่ัน้ แม้เพียงแต่ความคดิค�านงึ

ถึงความสุขในราชสมบัติหรือความพรั่งพร้อมด้วยนางฟ้อนในปราสาทนั้น มิได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เลย

แม้แต่น้อย” ซึง่เป็นพระด�ารสัตอบทีส่ามารถสยบพราหมณ์ได้ ดจุการใช้มนตร์จบังเูห่าและดจุการใช้เท้า

เหยียบที่คอหอยศัตรูฉะนั้น เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก หมายถึง เพราะพระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดขึ้น จึงเป็น

เหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้สมบัติ ๒ อย่าง คือ 

  ๑.  มนุษย์สมบัติ สมบัติในมนุษย์ 

  ๒.  เทวสมบัติ สมบัติในสวรรค์ 

 และเพราะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น จึงเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้สมบัติ ๓ อย่าง คือ 

  ๑. มนุษย์สมบัติ สมบัติในมนุษย์ 

  ๒. เทวสมบัติ สมบัติในสวรรค์ 

  ๓. นิพพานสมบัติ สมบัติคือพระนิพพาน 

 ในด้านบุคลิกภาพ จะเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระลักษณะทั้งทางด้านความสง่างามแห่ง 

พระวรกาย พระสุรเสียงที่โน้มน�าจิตใจและพระบุคลิกลักษณะอันควรแก่ศรัทธาปสาทะทุกประการ  

ดังจะเห็นจากตัวอย่างที่ทราบกันทั่วไป คือ ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ
19

  

 พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจเหมือน

หมู่นกการเวกทีภ่เูขาหมิพานต์ เป็นสตัว์มสี�าเนยีง ไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจบัใจ ฉนัใด พระวปัิสส-ี

ราชกุมาร ก็เป็นผู้มีพระสุรเสียง ดุจเสียงพรหมไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจ ฉันนั้นเหมือนกัน  

ทรงมีพระสุรเสียงกึกก้องเปล่งออกจากพระโอษฐ์ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ
20

 18
 วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑/๑๗.

 19
 ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓-๓๕/๑๕-๒๐.

 20
 ที.ม.(ไทย). ๑๓/๓๘๗/๔๘๑.
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  ๑. นุ่มนวล (วิสฺสฏโร)  ๒. ฟังชัดเจน (วิญเญยฺโย)

  ๓. ไพเราะ (มญฺชู)  ๔. เสนาะโสต (สวนีโย)

  ๕. กลมกล่อม (พินฺทู)  ๖. ไม่พร่า ไม่เครือ ไม่แหบ (อวิสารี)

  ๗. ลุ่มลึก ซึ้ง (คมฺกีโร)  ๘. มีกังวาน (นินฺนาที)

  พระองค์ทรงมีพระสุรเสียงกึงก้อง เปล่งก้องจากพระโอษฐ์นั้นประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ 

แจ่มใส ชัดเจน นุ่มนวล ชวนฟัง กลมกล่อม ไม่พร่า ซึ้งกังวาน
 
หรือตามมหาบุรุษลักษณะข้อที่ ๒๘ ว่า  

มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม ตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวก ข้อที่พระราชกุมารมีพระสุรเสียงดุจ 

เสียงพรหม ตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวกนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ และมีคุณลักษณะ 

ของผู้สอนอย่างที่เรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร มิตรประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ เป็นผู้ควรเสพ 

ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ แม้จะถูกขับไล่ก็ตาม ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ
21

 ดังต่อไปนี้

 ๑. ปิโย – น่ารัก เป็นที่รักเป็นที่พอใจ (ในฐานเป็นที่วางใจและสนิทสนม)

 ๒. ครุ – น่าเคารพ เป็นที่เคารพ (ในฐานให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย)

 ๓. ภาวนีโย – น่ายกย่อง เป็นที่ยกย่อง (ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง)

 ๔. วตฺตา – รู้จักพูด เป็นนักพูด (คอยให้ค�าแนะน�าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี)

 ๕. วจนกฺขโม – อดทนต่อถ้อยค�า เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค�า (พร้อมที่จะรับฟังค�าซักถามต่าง ๆ  

อยู่เสมอ และสามารถรับฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อ)

 ๖. คมฺภีรญจฺ กถ� กัตตา เป็นผู้พูดถ้อยค�าลึกซึ้งได้ (แถลงเรื่องที่ลึกซึ้ง)

 ๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย – ไม่ชักน�าในอฐานะ (ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย)

  สรุปคุณสมบัติผู้สอนสังเกตไว้ดังนี้

 ๑. ทรงสอนสิ่งที่จริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง

 ๒. ทรงรู้เข้าใจสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์

 ๓. ทรงสอนด้วยเมตตา มุ่งประโยชน์แก่ผู้รับค�าสอนเป็นที่ตั้งไม่หวังผลตอบแทน

 ๔. ทรงท�าได้จริงอย่างที่สอน เป็นตัวอย่างที่ดี

 ๕. ทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมและพึงพอใจได้ความสุข

  ๖. ทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนยอดเยี่ยม 

 21
 องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.?
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พระพุทธองค์กับวิธีการสอน (Coaching)

 พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว
22

 จากบัวจมอยู่ในน�้า บัวอยู่เสมอน�้า  

บัวพ้นน�้า ๓ เหล่านี้ อรรถกถา ได้กล่าวถึงบัวเหล่าท่ี ๔ คือบัวท่ีมีโรคยังไม่พ้นน�้าเป็นภักษาของปลา 

และเต่า ซึ่งมิได้ยกขึ้นสู่บาลี แล้วแบ่งบุคคลเป็น ๔ เหล่า คือ 

 ๑.  อุคฆฏิตัญญู ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน ผู้อาจรู้ได้ฉับพลันแต่พอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง คือ มีปัญญา

เฉียบแหลม พูดให้ฟังเพียงหัวข้อก็เข้าใจ เป็นเหมือนบัวพ้นน�้า ที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันนี้

 ๒.  วิปจิตัญญู ผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ เป็นเหมือนบัวอยู่เสมอน�้าที่จะบาน

 ๓.  เนยยะ ผู้ที่พอจะแนะน�าได้ เป็นเหมือนบัวจมอยู่ในน�้าที่จะขึ้นมาบานในวันที่ ๓
23

 

 ๔.  ปทปรมะ ผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะ คือ ผู้มีบท คือถ้อยค�า เป็นอย่างยิ่ง

 บุคคลผู้ด้อยปัญญาเล่าเรียนได้อย่างมากเป็นเพียงถ้อยค�า ไม่อาจเข้าใจความหมาย ไม่อาจ 

เข้าใจธรรม เหมือนบัวที่มีโรคยังไม่พ้นน�้า ไม่มีโอกาสขึ้นมาบานเป็นภักษาของปลาและเต่า
24

 

 เมื่อเสด็จไปยังเมืองพาราณสี ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ปฐมเทศนา ธมัมจักปปวตันสตูรโปรดพระปัญจวคัคย์ี ปัจจุบนันีเ้รียกว่า สารนาถ
25

 เพราะภกิษปัุญจวคัคย์ี 

มอีปุการะเฝ้าปรนนบิตัใินขณะบ�าเพญ็เพยีร เนือ่งจากในการแสดงธรรมนัน้จะต้องมผู้ีเรียนท่ีมสีติปัญญา

มีความฉลาดอยู่แล้ว โอกาสที่จะส�าเร็จพระอรหันต์ย่อมมีมาก

 ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระอุทานนี้ว่า “ผู้เจริญทั้งหลาย โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ ผู้เจริญ

ทั้งหลาย โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ” ดังนั้น ค�าว่า “อัญญาโกณฑัญญะ” นี้ จึงได้เป็นชื่อของท่านพระ

โกณฑัญญะนั่นแล เพราะวันนั้นเป็นวันอาสาฬหบูชา ท่านอัญญาโกญทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว 

ขอบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทด้วยค�าว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ได้เป็น 

เอหิภิกขุอุปสัมปทาของท่านนั้น”
26

 ธรรมอันเรากล่าวไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท�าที่สุด

ทุกข์โดยชอบเถิด” จากนั้นก็แสดงธรรมแก่คนที่เหลือ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ท�าให้

ท่านเหล่านี้ได้ธรรมจักษุ ทั้งหมดได้ทูลขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงบวช

ให้พวกเขาด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

 22
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒.

 23
 อภิ.ป.(ไทย) ๓๖/๑๕๐/๑๘๗.

 24
 อภิ.ป.(ไทย) ๓๖/๑๕๑/๑๘๗. 

 25
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๔๔๑.

 26
 วิ.อ.(ไทย) ๓/๑๘/๒๕.
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พระพุทธเจ้าได้แสดงอนัตตลักขณสูตร
27

 จนท�าให้พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้บรรลุอรหัตตผล  

มีพระอรหันต์ในโลก ๖ รูป จะเห็นได้ว่าในการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการอุปสมบทไว้อย่างชัดเจน 

มีการก�าหนดเพื่อสมาชิกใหม่ได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้เข้ามาบวช

ในพระพุทธศาสนายึดเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้ในโอกาสอื่นว่า พรหมจรรย์(การบวช) นี้ไม่ได้มีไว้ส�าหรับแสวงหาลาภสักการะและค�าสรรเสริญ  

ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อศีล สมาธิ และปัญญาเท่านั้น
28

 พระพุทธเจ้ามีจักขุมาแปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือ 

มองการณ์ไกล และยังก�าหนดจุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติธรรม โดยมีเป้าหมาย  

คือ วิมุตติ (ความหลุดพ้นทุกข์) ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือวิมุตติรส 

เหมือนมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม”
29

 ในช่วงพรรษาแรกได้มีภิกษุส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ๖๐ รูป 

โดยวางแผนเพื่อประกาศพระศาสนา คือ ให้การอบรมทั้งศีล สมาธิ ปัญญา แล้วส่งพระสาวกเหล่านั้น

ไปประกาศศาสนาให้แยกย้ายกันไปในทิศต่าง ๆ ด้วยพระด�ารัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วง

ทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ 

ทัง้ทีเ่ป็นของมนษุย์ ภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ�านวนมาก เพ่ืออนเุคราะห์

ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป  

จงแสดงธรรมมีความงามในเบ้ืองต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศ

พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อย มีอยู่ 

ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุ ทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม 

เพื่อแสดงธรรม” 

วิธีการสอนกับความพร้อมของผู้เรียน

 ในกรณีท่านยสะเกิดความเบื่อหน่าย จึงพูดขึ้นว่า “ท่านผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ ท่านผู้เจริญ ที่นี่

ขัดข้องหนอ”
30

 และใส่รองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยคิดว่า “ใคร ๆ  

อย่าได้ท�าอนัตรายต่อการออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติของยสกลุบตุร” ตรงไปยงัป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

เมือ่ใกล้สว่างพระพทุธเจ้าเสดจ็ลกุขึน้จงกรมอยู ่ณ ทีแ่จ้งได้ ทอดพระเนตรเหน็ยสกลุบุตรเดินมาแต่ไกล 

 27
 ส�.ข. (ไทย) ๑๗/๕๙/๕๕.

 28
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. โรงพิมพ์วินดาต้าโปรดักส์. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๘, 

หน้า ๑๑-๑๒.

 29
 วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๘๔/๒๘๑.

 30
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๕/๓๑.
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และหยดุการจงกรมและประทบันัง่บนอาสนะทีไ่ด้จดัไว้ พระพทุธเจ้ากต็รสักับยสะว่า “ยสะ ทีน่ีไ่ม่วุน่วาย 

ที่นี่ไม่ขัดข้อง” มาเถิด ยสะ จงนั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ ล�าดับนั้น ยสกุลบุตรร่าเริงเบิกบานใจว่า 

“ได้ยินว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง” จึงถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้ว 

ได้อภิวาทและ พระพุทธเจ้าได้ตรัสอนุปุพพิกถา
31

 คือ ทรงประกาศ 

  ๑.  ทานกถา (เรื่องทาน)   

  ๒. สีลกถา (เรื่องศีล) 

  ๓. สัคคกถา (เรื่องสวรรค์)  

  ๔.  กามาทีนวกถา (เรื่องโทษ ความต�่าทราม ความเศร้าหมองแห่งกาม) 

  ๕.  เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม) 

 เมื่อยสกุลบุตรมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์ เบิกบานผ่องใส จึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรม

เทศนาของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย คือ ทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค ธรรมจักษอุนัปราศจากธลีุปราศจากมลทิน 

ได้เกิดแก่ยสกุลบุตร ณ อาสนะนั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความ

ดับไปเป็นธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน�้าย้อมได้เป็นอย่างดี

 บิดาตามหายสกุลบุตร ได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว  

ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในค�าสอนของ 

พระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะ 

ยิ่งนัก พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้ง 

โดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว�่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตาม 

ประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูป พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค 

พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก 

ผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 

 เศรษฐีคหบดีได้เป็นเตวาจิกอุบาสก
32

 (ผู้กล่าวถึงรัตนะทั้ง ๓ ว่าเป็นสรณะ) เป็นคนแรก ในโลก 

และยสกุลบุตรส�าเร็จพระอรหัตตผล ขณะท่ีพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโปรดบิดาของ 

ยสกุลบตุรอยู ่จติของยสกลุบุตรผูพ้จิารณาภูมธิรรมตามทีไ่ด้เหน็ตามทีไ่ด้รู ้ก็หลดุพ้นจากอาสวะทัง้หลาย 

เพราะไม่ถือมั่นยสกุลบุตรอยู่ จิตของยสกุลบุตร ผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ ก็หลุดพ้น

จากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น ยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็น

 31
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๖/๓๒.

 32
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๙/๓๗.

12. ������������ (�.�����) 163-178.indd   172 17/5/2562   10:16:47



173พระพุทธศาสนากับการสอน

คฤหัสถ์ครั้งก่อน ถ้ากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสังขาร” พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด  

ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด และได้เป็นการอุปสมบท เป็นพระอรหันต ์

องค์ที่ ๗ ในโลก 

พระพุทธศาสนากับการสอน (Coaching)

 วิธีการสอนโดยการใช้ (Coaching) เป็นการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ค้นหาค�าตอบ  

ข้อเสนอแนะใหม่ๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ท�างานให้ส�าเร็จ ปลูกฝังความรับ 

เพื่อบรรลุผลส�าเร็จ จากการประกาศธรรมเทศนาครั้งแรกท�าให้รู้ว่า ความสามารถ หรือ การรู้แจ้งของ

แต่ละคนย่อมมคีวามแตกต่างกนัของภกิษปัุญจวคัคย์ี ท่านอญัญาโกญฑัญญะได้ดวงตาเหน็ธรรม แต่อกี 

๔ รูป ต้องอาศัยหัวข้อธรรมอื่นจึงบรรลุธรรม และได้พระพุทธเจ้าให้โอวาท ท่านพระวัปปะและท่าน 

พระภทัทยิะด้วยธรรมกีถา เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงโอวาท สัง่สอนด้วยธรรมกีถา ธรรมจกัษอุนัปราศจาก

ธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะและท่านพระภัททิยะว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้น

เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา” และทั้ง ๒ ได้เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว  

รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู ้

แกล้วกล้า ไม่ต้องเช่ือผู้อ่ืนในค�าสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระองค ์

ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้ง ๒ พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในส�านักของพระผู้มีพระภาค 

 พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
33

 แก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา 

ภิกษุท้ังหลาย ถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ รูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่า  

“รูปของเราจงเป็นอย่างนี้ รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น” ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะรูปเป็นอนัตตา ฉะนั้น 

รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่า “รูปของเราจงเป็นอย่างนี้ รูปของเราอย่าได้เป็น 

อย่างนั้น และ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ...

  พระพุทธเจ้าถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไร รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง” 

 ภิกษุปัญจวัคคีย์ทูลว่า “ไม่เท่ียง พระพุทธเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข  

เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้น

ว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 

 33
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๔/๓๑
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 พระพุทธเจ้าได้ตรัสอนัตตลักขณสูตร มีให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระองค์

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเวยยากรณ์นี้อยู่ จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะ 

ไม่ถือมั่น และเป็นพระอรหันต์ในโลก

 พระสาวกบางท่านโดยเฉพาะท่านจูฬปันถกเถระ
34

 ใช้เวลาเรียนคาถาเดียว ๔ เดือน คือ ปทฺทม� 

ยถา โกกนุท� สุคนฺธ� ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ� องฺคีรส� ปสฺส วิโรจมาน� ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติฯ  

“เชิญท่านดูพระอังคีรส ผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่ เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุท มีกลิ่นหอม ไม่ปราศจากกลิ่น 

บานอยู่ในเวลาเช้า และเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้า ฉะนั้น”
35

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า  

อย่าคิดอะไรมากเลย เธอบวชแล้วในศาสนาของเรา จงมาเถิด จงรับผ้านี้แล้วภาวนาไปว่า “รโชหรณ�  

รโชหรณ�” (ผ้าเช็ดธุลี ผ้าเช็ดธุลี) ท่านนั่งใช้มือลูบท่อนผ้า ท่ีพระศาสดาทรงประทานให้บริกรรมว่า  

“รโชหรณ� รโชหรณ�” เมื่อท่านลูบอยู่ ท่อนผ่าก็เศร้าหมอง เมื่อท่านลูบอยู่บ่อย ๆ ก็กลายเป็นเหมือน 

ฝาหม้อข้าว ท่านอาศัยความแก่กล้าแห่งญาณ ต้ังความสิ้นไปความเสื่อมไปในผ้านี้ คิดว่า “ท่อนผ้านี ้

ตามปกติขาวบริสุทธิ์ เพราะอาศัยร่างกายท่ีมีใจครองจึงเศร้าหมอง ถึงจิตนี้ก็คติอย่างนี้เหมือนกัน”  

แล้วเจริญสมาธิ ท�ารูปาวจรฌาน ๔ ให้เป็นบาท บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย และท�า

คนหลายคนให้เป็นคนเดียวก็ได้ ด้วยอรหัตตผลนั่นแล 

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้ท�าการสอน ให้ท่านได้ปฏิบัติด้วยการสัมผัสผ้าขาว จนกลายเป็นผ้าเปลี่ยนสี 

จนท�าให้จิตของท่านได้ฌานจนมีฤทธิ์ได้ 

 ให้ค�านิยามไว้ว่า โค้ชการสอน หมายถึงนักพัฒนามืออาชีพที่อยู่เคียงข้างเป็นผู้รับสอน เพื่อช่วย

ชี้แนะ และช่วยเหลือด้วยการน�าวิธีการสอนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีน�าไปสู่การปฏิบัติได้

 Coaching can be used in many areas of life , can include life coaching, sport 

coaching, finance coaching and career coaching
36

 (การฝึกสามารถน�าไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน

ของชีวิตรวมถึงการฝึกสอนชีวิตการฝึกกีฬา การฝึกการเงินและการฝึกอาชีพ)

 หลักการสอนของพระพุทธเจ้า ช้ีทาง ให้กิจกรรมและ ท�าให้ผู้เรียนรู้เอง และสามารถเข้าถึงได้

โดยเฉพาะเรื่องที่สอน เกี่ยวกับตัวผู้เรียน หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อผู้สอน

 

 34
 ธรรมสภา. อดตีชาต ิการบรรลธุรรม และความเป็นเลศิ ของอสตีมิหาสาวก ๘๐ พระอรหันต์ฉบบัสมบรูณ์

(ม.ว.ป.),หน้า ๒๙๔-๒๙๕.

 35
 ส�.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๓/๑๔๕., องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๙๕/๓๓๓-๓๓๔.

 36
 Principles of Coaching Coaching Skills. Team FME.(www.free-management-ebooks.com., 

2013), หน้า ๑.
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 ๑. สอนจากสิ่งท่ีรู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นเข้าใจอยู่แล้ว ไปหาสิ่งที่เข้าใจยาก หรือยังไม่รู้ไม่เห็น 

ไม่เข้าใจ 

 ๒. สอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไปตามล�าดับขั้น และความต่อเนื่องกันเป็นสายลงไป

 ๓. ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้ ก็ต้องสอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟังเอง อย่างที่

เรียกว่าประสบการณ์ตรง 

 ๔. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยู่ในเรื่อง มีจุด ไม่วกวน ไม่ไขว้เขว ไม่ออกนอกเรื่องโดยไม่มี

อะไรเกี่ยวข้องในเนื้อหา

 ๕. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได้ 

 ๖. สอนเท่าที่จ�าเป็นพอดีส�าหรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ หรือ

สอนแสดงภูมิว่าผู้สอนมีความรู้มาก

 ๗.  สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่เขาจะเรียนรู้ และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเอง 

 อย่างพุทธพจน์ที่ว่า พระองค์ทรงมีพระเมตตา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจา

ตามหลัก ๖ ประการคือ 

 ๑.  ค�าพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รัก ที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส 

 ๒.  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส 

 ๓.  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - เลือกกาลตรัส 

 ๔.  ค�าพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส 

 ๕.  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส 

 ๖.  ค�าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - เลือกกาลตรัส 

ลีลาการสอนหรือเทศนาวิธี ๔
37

 คือ 

 คุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลีลาในการสอน ๔ อย่างดังนี้

 ๑. สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา

 ๒. สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและน�าไปปฏิบัติ

 ๓. สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดก�าลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน ม่ันใจว่าจะท�าให้

ส�าเร็จได้ ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก

 ๔. สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อและเปี่ยมด้วยความหวัง 

 37
 วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๒-๒๔,๒๙๐/๑๓-๔,๒๒๒

12. ������������ (�.�����) 163-178.indd   175 17/5/2562   10:16:48



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒176

 เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ อาจกล่าวสั้นๆ ว่า แจ่มแจ้งจูงใจ 

หาญกล้า ร่าเริง หรือ ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน

 ในการแสดงพระธรรมเทศนา อาทิตตปริยายสูตร
38

 ท่ีทรงแสดงแก่ชฏิล มีข้อควรสังเกตในแง่

การสอน ที่เป็นข้อส�าคัญ ๒ อย่างคือ

 ๑.  ทรงสอนให้ตรงกับความถนัด และความสนใจของชฏิล พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า  

ไม่ว่าจะทรงแสดงที่ใด และแก่ใครย่อมมีจุดหมายเป็นแนวเดียวกัน คือ มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

ในสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง แล้วให้มีทัศนคติ และ ปฎิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง 

ในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตน และบุคคลอื่น...

 ๒. ทรงสอนให้ตรงกับระดับสติปัญญา และระดับชีวิตของชฏิล ข้อส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง  

ที่พระพุทธเจ้าทรงค�านึงถึงในการทรงสอน คือ ความยิ่ง และหย่อนแห่งอินทรีย์ของผู้ฟัง ทรงพิจารณา

ว่าผู้ฟังมีสติปัญญาอยู่ในระดับใด ได้รับการศึกษาอบรมมาในทางใดมากน้อยเพียงไหน ด�ารงชีวิตอยู่

อย่างไร จะต้องแสดงเรื่องอะไรเขาจึงจะรู้เข้าใจ สามารถน�าไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเขาได้

บทสรุป 

 พระพุทธเจ้าเป็นนักการสอน ที่ถือว่าเป็นต้นแบบการสอนเกี่ยวข้องกับการสอนแบบ Coaching 

โดยต้องให้ผู้เรียนด�าเนินการเองทันที เพราะผู้เรียนมีปัญหาเอง ไม่มีทางออกหรือบอกไม่ได้ โดยการให้

กิจกรรมเพือ่ด�าเนนิการตามกจิกรรม ทีไ่ม่ถอืว่าเป็นการสอนเพยีงแต่ให้บอกให้ด�าเนนิตามทีบ่อกและให้

ท�ากิจกรรมตามที่ต้องการ ก็จะสะท้อนให้เห็นผลที่จะตามมา ด้วยการหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้าเอง และ

บอกได้ว่า เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นความส�าคัญต่อมวลมนุษยชาติ เพียงแต่เป็นการปรับเปล่ียน 

ความคิดเชิงบวก ให้เกิดความกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

และอย่างทีส่ดุ แต่หากผูส้อนมคีวามตัง้ใจจริง ไม่ย่อท้อง่ายการปรบัเปลีย่นแนวคดิให้พฒันาตนเอง และ

การเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดการท�าตนเป็นต้นแบบที่ดีในการสอน

 การท�าหน้าท่ี Coaching เป็นการผู ้ดึงศักยภาพของผู้เรียน ผู ้สอนที่หน้าที่สอนถ่ายทอด

ประสบการณ์และดึงศักยภาพของผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาตามแนวที่ผู้เรียนต้องการให้ ท�าให้ที่ดึง

ศักยภาพ เป็นผู้ท�าหน้าที่แบบให้การแนะแนวทางให้เป็นผู้ชี้ทางเพื่อให้ส�าเร็จ เพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งที่

มีชีวิตที่เกิดจากการมองเห็น แต่ก็เกิดจากการเป็นต้นแบบท่ีดีไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาและทางใจ  

การพัฒนาผู้อื่นไม่จ�าเป็นต้องให้รอบรู้ทุกเรื่อง 

 38
 วิ.ม.(ไทย) ๔/๕๔/ ๖๓-๖๕., ส�,สฬ.(ไทย) ๑๘/๒๘/๒๗-๒๘.
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-

ดุลยเดช เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา, กรงุเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ –ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพ-

มหานคร : อรุณกากรพิมพ์, ๒๕๔๒.

Principles of Coaching Coaching Skills. Team FME.www.free-management-ebooks.com., 

2013. 

12. ������������ (�.�����) 163-178.indd   177 17/5/2562   10:16:48



12. ������������ (�.�����) 163-178.indd   178 17/5/2562   10:16:48



เทวธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ดีมีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ เมืองแสง

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความน�า 

 บทความนี้เกิดขึ้นจากความสนใจที่ได้ศึกษาถึงความส�าคัญของหลักเทวธรรม ในการพัฒนาชีวิต

และสังคมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกฝน 

พฒันาตน มคีวามเชือ่มัน่ว่ามนษุย์สามารถทีจ่ะฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาตนให้มคีณุธรรมต้ังแต่เบือ้งต้น

จนถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ ท�าให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐ ดังพระพุทธพจน์ท่ีว่า “บุคคลที่ฝึกตนได้แล้ว 

ประเสริฐกว่าม้าอสัดร ม้าอาชาไนย ม้าสนิธพ และช้างใหญ่ทีไ่ด้รับการฝึกหดัจนได้ชือ่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ 

หรือบุคคลเมื่อฝึกตนแล้ว จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์”
1
 

  การฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักไตรสิกขาคือกายภาวนาฝึกฝนพัฒนากาย 

จิตตภาวนาฝึกฝนพัฒนาจิตใจ และปัญญาภาวนาฝึกฝนพัฒนาปัญญา ท�าให้ด�าเนินชีวิตในทางที่ดีงาม 

มีจิตใจละอายต่อบาปทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนซ่ึงกันและกันและเกรงกลัวต่อ 

ผลของความชั่วร้าย รู้จักเว้นในสิ่งท่ีควรเว้น รู้จักละในสิ่งที่ควรละ ไม่มีพฤติกรรมส�าส่อนทางเพศ 

เหมือนเช่นสัตว์ดิรัจฉานท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเอง ถ้าไม่มีความละอายและ 

ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตแล้วกลายป็นคนเห็นผิดเข้าสู่อบายได้โดยง่าย ดังพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

“บคุคลทีล่ะอายในสิง่ไม่ควรละอายและไม่ละอายในส่ิงท่ีควรละอาย และเหน็ส่ิงท่ีไม่ควรกลัวว่าควรกลวั

และเห็นสิ่งที่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัว ชื่อว่าเป็นผู้เห็นผิดจะไปสู่ทุคติ” จะเห็นได้ว่า เมื่อมนุษย์เราถ้าไม่ได้

ฝึกฝนอบรมพัฒนาตน ไม่ด�ารงตนอยู่ในทานศีลภาวนา จะท�าให้มีความเห็นแก่ตัวเพราะมีความเห็นผิด 

การท�าผิดทั้งหลักศีลและหลักธรรมท�าตนให้ได้รับความล�าบากท�าสังคมให้ได้รับความเดือดร้อน  

ส่วนสัปปุริสชนที่มีหิริโอตตัปปะสมาทานธรรมอันขาวสะอาดเรียกได้ว่าเป็นคนมีเทวธรรมในโลก   

 

 1
 ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓.
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ความหมายของเทวธรรม

 เทวธรรมในพระสตุตนัปิฎกกล่าวไว้ว่า “หริ ิโอตตฺปปฺสมปฺนนฺา สกุกฺธมมฺสมาหติา สนโฺต สปปฺรุสิา 

โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร” แปลความว่า บุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะได้ชื่อว่าเป็นคนสะอาด เป็นคน 

มีความสงบระงับ เป็นคนดีงามจนได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เทวดาบนโลกนี้
2
 ส่วนในคัมภีร์พระอภิธรรมได้ให้

ความหมายหิริคือกิริยาที่น่าละอาย และโอตตัปปะคือกิริยาท่ีน่าเกรงกลัวต่อทุจริตท่ีควรละอายเป็น 

บาปอกศุล หิรแิละโอตตปัปะจงึเป็นกริยิาอาการน่าละอายและความเกรงกลวัต่อบาปทจุรติทัง้ปวง ท�าให้

เป็นคนดีเป็นคนสะอาดเป็นคนสงบเยือกเย็น เป็นคนมีคุณธรรมจนได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เทวดาบนโลกนี้

  พระอรรถกถาจารย์
3
 ได้ขยายความเทวธรรมไว้ว่า บุคคลที่จะได้ชื่อว่ามีเทวธรรมได้นั้น เพราะมี

หิริโอตตัปปะเป็นรากฐานจึงท�าให้เป็นคนดี ให้ไปบังเกิดในเทวโลกและให้ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์อัน 

สงูสดุได้ คนทีมี่หริลิะอายต่อความชัว่นัน้ถอืเอาเหตภุายในตนเป็นทีต่ัง้ เอาตนเองเป็นใหญ่ มคีวามรงัเกยีจ

เหมือนหญิงสาวรังเกียจงู ส่วนคนท่ีมีโอตตัปปะก็จะสะดุ้งกลัวบาปทุจริตยึดถือเอาเหตุภายนอกเป็นที่

ตัง้ถอืเอาโลกเป็นใหญ่ เห็นโทษภัยท่ีตวัเองจะได้รบัเป็นส�าคญั เทวธรรมจงึมกีารเกลยีดบาปทุจรติเหมอืน

หญงิสาวเกลยีดง ูมคีวามเกรงกลวัโทษภยัอนัจะเกดิขึน้แก่ตน และเทวธรรมนัน้เป็นเหตุให้บรรลถุงึความ

บริสุทธิ์สูงสุดได้

 พระฎีกาจารย์
4
 ได้อธิบายว่า ให้มีหิริความละอายอวัยวะที่เป็นของลับท่ีน่าละอาย ไม่ควร 

เปิดเผยเพราะจะท�าให้หิริฟุ้งซ่านได้ และให้รังเกียจกรรมชั่วเหมือนกับหนทางเปื้อนด้วยอุจจาระและ 

ปัสสาวะ
5
 บางแห่งกล่าวว่าให้มีหิริคือความละอาย รังเกียจบาปอกุศลเหมือนกับเห็นคูถแล้วเกิดการ

รงัเกยีจ ให้มโีอตตัปปะคือสะดุง้กลวับาปทุจรติเหมอืนเหน็ความร้อนของไฟแล้วเกดิอาการกลวั ลกัษณะ

ของคนมีหิริคือมีการเกลียดบาป ส่วนคนที่มีโอตตัปปะนั้นคือมีความสะดุ้งกลัวต่อบาป อวัยวะที่เป็น

ของลับไม่ควรจะเปิดเผยเพราะจะท�าให้หิริสูญหายไปได้ คือท�าให้เป็นคนไม่มียางอายและให้มีความ

รังเกียจกรรมชั่วเหมือนรังเกียจอุจจาระและปัสสวะ และให้สะดุ้งกลัวบาปทุจริตเหมือนเห็นเปลวไฟที่

เร่าร้อน

 2
 ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๖/๒; ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๖/๓.

 3
 ขุ.ชา.อ. ๖/๑๘๙.

 4
 วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑๘/๖๗.

 5
 วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑๒๒/๒๕๖.
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 พระคัมภร์ีอภธิมัมาวตาร
6
 ได้บรรยายถงึทีเ่กดิของหริแิละโอตตปัปะพร้อมทัง้ให้การเปรยีบเทยีบ 

ไว้ว่า การละอายความช่ัวเกิดขึ้นจากการเคารพตนเป็นพ้ืนฐานเหมือนหญิงสาวแรกรุ่น และความ 

เกรงกลวัความช่ัวเกดิข้ึนจากความเคารพผูอ่ื้นเป็นพืน้ฐานเหมอืนกบัหญงิแพศยา และได้บอกถึงลกัษณะ

ของหริแิละโอตตปัปะว่ามลีกัษณะเกลยีดบาปและสะดุ้งกลัวบาป จึงเป็นเหตุให้ไม่ท�าบาป อนัเกดิมาจาก

ปัจจยัภายในจติใจของตนเองและปัจจยัภายนอกจากส่ิงอืน่ๆ จนได้ชือ่ว่าเป็นธรรมคุม้ครองโลกให้ปราศจาก 

ความเดือดร้อนท�าบุคคลให้เป็นเทวดา เพราะมีความละอายแก่ใจ มีความเหนียมใจ เกลียดบาปทุจริต 

มีกายทุจริตเป็นต้นไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่ชุมนุมชนก็ตาม 

ความส�าคัญของเทวธรรม 

 เทวธรรมคือหิริโอตตัปปะ เป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามแห่งชีวิตมนุษย์คือความซื่อสัตย์สุจริต 

เพราะมีความละอายต่อความชั่ว ทุจริตคอรัปชั่น เป็นเหตุปิดบังอบายทุคติภูมิ น�าสัตว์โลกให้ไปบังเกิด

ในสุคติภูมิ อีกท้ังเป็นจริยธรรมคุ ้มครองมนุษย์ในโลกนี้ไม่ให้ประพฤติส�าส่อนกัน เหมือนอย่าง 

สตัว์ดรัิจฉาน ท�าให้เป็นคนสะอาด เป็นแก่นแห่งมนษุยธรรม ท�าให้มนษุย์มจีติใจสงูส่งไม่ตกอยูใ่นอ�านาจ

ใฝ่ต�า่ เป็นผูส้งบระงบั เป็นคนดงีามจนได้ชือ่ว่าเป็นเทพบนโลกมนษุย์
 
เป็นผูม้ทีรพัย์อนัประเสรฐิอยูภ่ายใน

จิตใจ ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองภายนอกท่ีโจรหรือใครๆ ไม่สามารถแย่งชิงได้และเป็นเหตุให้บรรล ุ

วิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงสุดในชีวิต 

เทวธรรมเป็นธรรมคุ้มครองสัตว์โลก

 เทวธรรมเป็นธรรมคุ้มครองสัตว์โลก ถ้าหิริและโอตตัปปะ ไม่คุ้มครองโลก มนุษยโลกก็จะไม่มี

ความเคารพย�าเกรงต่อกัน จะประพฤติส�าส่อนกันไปหมด เหมือนอย่างสัตว์ดิรัจฉาน แต่เพราะเหตุที่หิริ

และโอตตัปปะนี้ยังคุ้มครองโลก จึงได้ชื่อว่า สุกกธรรม เพราะเป็นแก่นแห่งมนุษยธรรม เป็นหลักธรรม

ที่ท�าให้มนุษย์มีจิตใจสูงส่ง ไม่ตกอยู่ในอ�านาจใฝ่ต�่า 

เทวธรรมเป็นแก่นของมนุษยธรรม
  

เทวธรรมคือหิริและโอตตัปปะชื่อว่าสุกกธรรม เพราะเป็นแก่นแห่งมนุษยธรรม เป็นหลักธรรมที่

ท�าให้มนุษย์มีจิตใจสูงส่งไม่ตกอยู่ในอ�านาจใฝ่ต�่า คุ้มครองมนุษยโลกไม่ให้ประพฤติส�าส่อนเหมือนกับ

สัตว์เดรัจฉาน มนุษยธรรมหมายถึงธรรมที่ท�าคนให้เป็นมนุษย์ ได้แก่ ศีล ๕ และคุณธรรม เช่น เมตตา

 6
 พระพุทธทตัตเถระ, พระคมัภร์ีอภธิมัมาวตาร, ปรวิรรตจากฉบบัอกัษรเทวนาครีและพมิพ์ในงานพระราชทาน

เพลิงศพ อาจารย์พร รัตนสุวรรณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗). หน้า ๒๗.
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กรุณา เป็นต้น เมื่อมีเจตนางดเว้นทั้ง ๕ ประการ ไม่ท�าให้ศีลขาด ด่างพร้อย ไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสแล้ว 

ก็จะได้รับอานิสงส์ในการรักษาศีล ๓ ประการคือ 

 ๑)  ท�าให้ถึงคติแห่งชีวิตที่ดี    ๒) ท�าให้ได้โภคสมบัติ 

 ๓) ให้ถึงความดับทุกข์ร้อนในชีวิตประจ�าวัน 

 เป็นฐานในการสร้างสมาธิและปัญญาให้สมบูรณ์ ท�าให้เข้าถึงนิพพานได้ในท่ีสุด จะเห็นได้ว่า

อานสิงส์ในการรกัษาศลีห้านัน้ให้ผลแก่ตนเอง ต่อจากนัน้กก็ระจายไปสู่ครอบครัว หน้าทีก่ารงาน สังคม

และประเทศชาติ

เทวธรรมท�าให้เป็นคนดีงาม

 บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันขาวสะอาดท�าให้เป็นคนที่สะอาด  

ส่วนกุศลธรรมคือธรรมฝ่ายกุศล ธรรมฝ่ายดีมี ๓ อย่างคือ 

 ๑) ความไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นโดยทางทุจริต 

 ๒)  ความไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น คิดท่ีจะท�าให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย ได้รับบาดเจ็บท�าให้เขาได้รับ

ความอับอาย ท�าให้เขาเดือดร้อนท�าให้เขาเสียทรัพย์ 

 ๓)  ความไม่ลุ่มหลงมีความรู้จริง มีปัญญาและมีอาการสว่างไสวของจิต 

 บุคคลที่ไม่มีความโลภแสวงหาทรัพย์สินเงินทองด้วยวิธีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่มีความโกรธ 

คิดในทางสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และไม่มีความลุ่มหลงปราศจากปัญญาจะเป็นบุคคลที่มีความ

สะอาดทางกายวาจาและจิตใจ

เทวธรรมเป็นอริยทรัพย์ท�าให้เป็นคนที่ประเสริฐ

 เทวธรรมคือหิริโอตตัปปะเป็นทรัพย์อันประเสริฐ(อริยทรัพย์) อันเป็นทรัพย์ท่ีมีติดตัวอยู่ภายใน

จติใจดกีว่าทรัพย์สนิเงนิทองภายนอกท่ีโจรหรอืใครๆไม่สารมารถแย่งชงิไปได้ และท�าให้เป็นคนประเสรฐิ

มีอยู่ ๗ ประการ คือ 

 ๑)  ศรัทธา การเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ 

 ๒)  ศีล การตั้งใจรักษาความประพฤติของตน 

 ๓)  หิริ ความละอายต่อบาปทุจริตความไม่ดีไม่งาม 

 ๔)  โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต 

 ๕)  สุตะ การได้ยินได้ฟังมากจนเป็นคนมีวิชาความรู้มากและประสบการณ์มาก 
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 ๖) จาคะ สละสิง่ท่ีเป็นข้าศกึแก่ความจรงิใจ เป็นการเสียสละส่ิงของภายนอกเพ่ือรักษาความจริง

ความถูกต้องความดีงามให้ด�ารงอยู่ได้ 

 ๗)  ปัญญา อันเป็นการรู้เหตุแห่งความเส่ือม เหตุแห่งความเจริญและรู้ทั้งเหตุและผลทุกอย่าง 

ปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างที่สามารถท�าลายความมืด ความโง่ ความไม่รู้ ความเขลาให้หมดไปจาก

จิตใจของเราได้ 

 อริยทรัพย์ท้ัง ๗ ประการเป็นของไม่ท่ัวไปแก่ไฟ น�้า พระราชา โจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รัก  

เป็นผู้มีทรัพย์มาก ใครๆ ไม่พึงชนะได้ทั้งในเทวโลกและมนุษยโลก คนที่มีหิริคือความละอาย และ

โอตตปัปะคอืความสะดุง้กลวัต่อกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ ละอายต่อการประกอบบาปอกศุลธรรม

ทั้งหลายชื่อว่าเป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของเขาไม่สูญเปล่า
7
 

เทวธรรมคุ้มครองสัตว์โลกไม่ให้ไปสู่ทุคคติ

 โลกมนษุย์เป็นโลกแห่งการประกอบความดแีละความชัว่ ถ้าเขาเป็นคนมมิีจฉาทฏิฐกิจ็ะประกอบ

อกศุลกรรมความช่ัวแล้วไปเกิดในอบายภูม ิเป็นสตัว์นรกเปรตอสรุกายและสตัว์เดรจัฉานเสวยความทกุข์

จนกว่าจะสิ้นผลบาป 

 โลกของสัตว์นรกเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ล้วนๆเป็นโลกที่ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิง 

สตัว์ท่ีไปเกดิในโลกนรกนีไ้ม่มคีวามสขุแม้สกันดิหนึง่เลยจึงได้ชือ่ว่านริยภมู ิหมายถงึ โลกทีไ่ม่มคีวามสุข

สบายที่หาความสุขไม่ได้ เป็นโลกชั้นต�่าสุดมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แบ่งเป็นเขตเป็นประเทศ 

ใหญ่บ้างน้อยบ้าง 

 โลกของเปรต เป็นโลกทีไ่ม่มคีวามสขุห่างไกลจากความสุข ไม่มทีีอ่ยูเ่ป็นหลักแหล่ง ไม่มทีีอ่ยูเ่ป็น

ของตัวเอง เป็นโลกของสัตว์ที่มีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์นรก 

 โลกของอสุรกาย เป็นโลกของสัตว์ซึ่งปราศจากความร่าเริง สนุกสนานไม่มีการรื่นเริง ไม่มีการ 

ละเล่นให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงใจ 

  โลกของสัตว์เดรัจฉาน เป็นโลกของสัตว์ที่มีความเป็นอยู่ดีกว่าสัตว์นรก เปรต และอสุรกาย จึงได้

ชื่อว่า ติรัจฉานภูมิ เพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นมีความชื่นชมยินดีในเหตุ ๓ ประการ คือในการกิน การนอน 

และการเสพเมถุน มีอกุศลกรรมเบาบาง แม้จะมีชีวิตยากล�าบากยากแค้นอยู่บ้างก็ตามทีก็ยังดีกว่า 

สัตว์อบายภูมิอื่นๆ และมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมบนภพเดียวกับมนุษย์นี่เอง 

 7
 องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๕-๖/๔; องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๕-๖/๘-๙.
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เทวธรรมคุ้มครองสัตว์โลกให้ไปสู่สุคติ
 โลกมนุษย์น้ันเป็นโลกแห่งการประกอบความดีและความชั่ว ถ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็จะประกอบ

ความดีแล้วส่งให้ไปเกิดในสถานที่ที่ดีที่สัตว์โลกซึ่งท�ากรรมดีตายแล้วไปเกิดได้แก่ มนุษย์และเทพ  

โลกของมนษุย์เป็นโลกของสตัว์ทีม่จีติใจสงูมนี�า้ใจอาจหาญสามารถประกอบกศุลกรรมและอกศุลกรรม

ทุกอย่างได้เต็มที่ มีพร้อมทั้งสถานที่บุคคลและวัตถุซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดในภพภูมิอื่นๆต่อไป

 หิริโอตตัปปะเป็นหลักธรรมส�าคัญถ้าปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดจะท�าให้ละอายความชั่ว

เกรงกลัวทุจริต จึงมุ่งมั่นกระท�าคุณความดีมีการให้ทาน รักษาศีล ท�าให้ไปเกิดในเทวโลกคือโลกของ 

เทพบตุรเทพธดิา เสวยสขุอนัเป็นทพิย์ และผูท้ีม่กีารเจรญิสมถภาวนาจนส�าเรจ็ฌานสมาธติัง้แต่ปฐมฌาน

จนถึงจตุตถฌาน เสวยบุญจนสิ้นอายุขัย หรือไม่ทันสิ้นอายุขัย ก็จุติกลับไปบ�าเพ็ญบุญบารมีเสียใหม่ก็มี 

และพวกที่เจริญวิปัสสนาภาวนาจนส�าเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลก็จะไปเกิดในพรหมโลกเสวยบุญ

จนสิ้นอายุขัย หรือไม่ทันสิ้นอายุขัยส�าเร็จพระอรหันต์เข้าสู่ปรินิพพานแดนสุทธาวาสนั้นเลย

เทวธรรมเป็นปทัฏฐานของศีล
 หิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีล(ปทัฏฐาน) เมื่อหิริโอตตัปปะมีอยู่ ศีลจึงเกิดขึ้นและด�ารง อยู่ได้ 

เมื่อหิริโอตตัปปะไม่มี ศีลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เลย
8
 แม้ในวิมุตติมรรคสีลนิเทศได้กล่าวถึง 

ความส�าคัญของหิริโอตตัปปะว่า ในการบริโภคปัจจัย ๔ บุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะ สามารถพิจารณา 

โดยแยบคาย มีปัญญา ส�ารวมตนและประกอบด้วยนพิพทิานีเ้รยีกว่าการบรโิภคอนัสะอาด บคุคลฝึกฝน

อบรมตนในเรื่องความสะอาดนี้ไว้เสมอ
9
 กล่าวได้ว่าศีลนั้นมีอานิสงส์มาก มีความไม่เดือดร้อน เป็นต้น

เทวธรรมเป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติญาณทัสสนะ
 หิริโอตตัปปสูตร อธิบายไว้ว่า เมื่อมีหิริและโอตตัปปะสมบูรณ์เป็นเหตุให้เกิดมีอินทรีย์สังวร ศีล 

สัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะ และวิมุตติญาณทัสสนะ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มี

กิ่งและใบสมบูรณ์ สะเก็ด เปลือก กระพี้ แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยเช่นกัน
10

 เมื่อมีหิริ

โอตตัปปะแล้วจะเป็นเหตุจนถึงการก้าวพ้นจากอาสวกิเลส ก้าวพ้นไปจากภพ ก้าวล่วงความเกิด  

ความแก่ ความตาย ความโศก ความคร�่าครวญ ทุกข์โทมนัส ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

 8
 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ�ากัด,๒๕๔๖),หน้า ๑๒.

 9
 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพ- 

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓.

 10
 องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๖๕/๘๒; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๓๑.
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ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดเทวธรรม

 ในคัมภีร์อรรถกถาอิติวุตตกะ อธิบายถึงปัจจัยให้เกิดหิริโอตตัปปะไว้ ๔ ประการคือ
11

 

 ๑)  นกึถงึชาตติระกลูของตน ให้นกึถงึอยูเ่สมอว่า เราเป็นลกูคนมตีระกลูเป็นมนษุยชาตบิดิามารดา

อบรมมาในทางที่ดี ไม่สมควรที่จะเกลือกกลั้วความชั่วทุจริต

 ๒)  นึกถึงวัยของตน โดยให้นึกถึงอยู่เสมอว่าตัวเรามีอายุมากแล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้ว เป็นพ่อเป็นแม่

คนแล้วไม่สมควรที่จะท�าชั่วเหมือนเด็กๆ

 ๓)  นึกถึงก�าลังของตน โดยให้นึกถึงอยู ่เสมอว่า ตัวเราก็เป็นคนมีก�าลังมีความสามารถ  

มีประสบการณ์มาก ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ไม่สมควรที่จะประกอบกรรมอันเลวทรามให้เสื่อมเสีย 

ชื่อเสียง

 ๔)  นึกถึงความรู้ความสามารถของตน โดยนึกถึงอยู่เสมอว่า ตัวเราก็เป็นคนมีวิชาความรู้ผ่าน

สถาบันการศึกษา ผ่านส�านักการอบรมมาก็มาก สมควรที่จะท�ามาหากินโดยสุจริต ไม่สมควรท�าเรื่องที่

ไม่ดีไม่งามอย่างคนไร้การศึกษา

 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดหิริโอตตัปปะนั้นมีท้ังปัจจัยเบื้องต�่าที่เกี่ยวกับตัวเองและวิชชาที่เป็นตัวปัญญา

ก่อให้เกิดความละอายและความเกรงกลวัต่อบาป แล้วประพฤตปิฏบิตัสิร้างสมคณุงามความดใีห้เกดิขึน้

แก่ตนจนกระทั่งเป็นวิชชาความรู้อันสูงสุด

ลักษณะของคนมีเทวธรรม  

 ลกัษณะของคนทีม่เีทวธรรมคอืหิรมิคีวามเกลยีดแต่บาป ไม่ท�าบาปโดยอาการละอาย โอตตปัปะ

มีความกลัวแต่บาป ไม่กระท�าบาปโดยอาการสะดุ้งกลัว มีความเคารพตนและเคารพผู้อื่น เพราะบุคคล

ท�าตนให้เป็นทีเ่คารพจึงละบาปได้ด้วยความละอายดุจหญงิสาวแรกรุน่ บคุคลทีท่�าคนอืน่ให้เป็นทีเ่คารพ

จงึละบาปได้ด้วยความสะดุง้กลวัดจุนางแพศยา หริิคอืความรูส้กึละอายต่อตวัเองเมือ่ท�าผดิเหมอืนบคุคล

รังเกียจอุจจาระและปัสสาวะ มีการเคารพตัวเอง เป็นท่ีต้ัง โอตตัปปะคือกลัวต่อการท�าผิดเหมือนกับ

กลัวต่อผู้มีอ�านาจเหนือตน มีการเคารพผู้อื่นเป็นที่ตั้ง 

 บุคคลที่มีหิริโอตตัปปะ สามารถพิจารณาบริโภคปัจจัย ๔ โดยแยบคายมีปัญญาส�ารวมตนและ

ประกอบด้วยนิพพิทาเรียกว่าบริโภคแบบสะอาด
12

 เช่น การบริโภคอาหารต้องไม่บริโภคเพื่อเล่น มิใช่

 11
 พันเอกปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๔), หน้า ๑๗๓.

 12
 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)และคณะแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓.?
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เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อให้ผิวพรรณสวยงาม มิใช่เพื่อให้อ้วนพี แต่บริโภคอาหารเพียงเพื่อด�ารงกายนี ้

เพื่อระงับความหิว เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ การใช้เคร่ืองนุ่งห่ม พึงเข้าใจว่าเคร่ืองนุ่งห่มใช้ส�าหรับ

ป้องกันลม ความเย็น ความร้อน ยุง เหลือบและมด ปกปิดอวัยวะส่วนที่ไม่ควรให้เห็นจะท�าให้เกิดความ

ละอาย การบรโิภคทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่บรรเทาอนัตรายคอืฤดูและความยนิดใีนการหลกีเร้นอยู ่เพราะฤดกูาล

ย่อมเบียดเบียนร่างกายท�าให้จิตฟุ้งซ่านไม่เกิดความสบาย การบริโภคคิลานเภสัช ก็เพื่อบรรเทา 

ธาตุก�าเริบและอาพาธต่างๆ อันก่อให้เกิดทุกขเวทนา 

 การบริโภคปัจจัย ๔ ต้องไม่บริโภคแบบขโมย(ละเมิดสิกขาบท) ไม่บริโภคแบบเป็นหนี้(ขาดหิริ

โอตตัปปะและประกอบมิจฉาอาชีวะ) ไม่บริโภคแบบไม่สะอาด(มีหิริโอตตัปปะ แต่ไม่พิจารณาโดย

แยบคาย) 

 ต้องบริโภคแบบทายาท(ผู้มีความเพียร) บริโภคแบบเจ้าของ (พระอรหันต์) การบริโภคดังกล่าว

นั้นได้ชื่อว่าเป็นการบริโภคโดยแยบคาย มีปัญญา ส�ารวมตน มีความสะอาดประกอบด้วยหิริและ

โอตตัปปะ ควรพิจารณาแล้วบริโภคปัจจัย ๔ เนืองนิตย์ 

 หริแิละโอตตปัปะเป็นธรรมทีเ่ป็นเกลอกนัไปไหนไปด้วยกนั เรยีกว่าเป็นเทวธรรมส�าหรบัท�าบคุคล

ให้เป็นเทวดา คุ้มครองโลกนี้ให้รอดอยู่ได้ คุ้มครองคนให้รอดอยู่ได้ ลักษณะของคนท่ีมีเทวธรรมมี ๒ 

ลักษณะ คือ
13

 

 ๑.  มีลักษณะเกลียดทุจริต หมายความว่า เป็นบุคคลที่เกลียดการทุจริตคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นโรค

ร้ายของสังคม หากสังคมใดมีโรคทุจริตคอร์รัปชั่นนี้แล้วไม่รีบท�าการรักษาแต่เนิ่นๆ ปล่อยให้ลุกลาม 

แพร่ขยายไปก็จะกัดกร่อนสังคมก่อให้เกิดความเสียหาย ท�าลายทุกระบบของประเทศชาติโดยเฉพาะ

ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 ๒.  มีลักษณะรักสุจริต หมายความว่าเป็นบุคคลที่ต้องการด�าเนินชีวิตด้วยคิดดี พูดดีและท�าดี 

เรียกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกตามความเป็นจริง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อัน

ดงีามทัง้ต่อตนเองต่อสงัคมและประเทศชาต ิด้วยการกระท�าทีเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอืและไว้วางใจของบคุคลทัว่ไป 

 เทวธรรมคือหิริโอตตัปปะน้ันสร้างสรรค์จิตใจของคนให้ยึดประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่น 

จนได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีในชาติน้ี และเป็นทรัพย์อันประเสริฐน�าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 

และเป็นหลักการปฏิบัติตนให้ถึงความหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลประเสริฐที่สุดกว่ามนุษย์และเทพ 

ทั้งปวง              

 13
 พุทธทาสภิกขุ, อริยศีลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (ธรรมทานมูลนิธิ ไชยาจัดพิมพ์,๒๕๓๘),หน้า ๔๐๗-๔๑๕.
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187เทวธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

เทวธรรมเป็นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคม 

 เทวธรรมเป็นฐานการพัฒนาตนเอง 

 เทวธรรมเป็นฐานการพัฒนาตนเองและสังคมนั้น หิริและโอตตัปปะเป็นปทัฏฐานของศีล  

เพราะเมื่อหิริโอตตัปปะมีอยู่ศีลจึงเกิดขึ้นและด�ารงอยู่ เมื่อหิริโอตตัปปะไม่มีศีลย่อมเกิดข้ึนไม่ได้ต้ังอยู่

ไม่ได้
14

 ความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลเป็นแกนในการปฏิบัติ  

ดังนั้น การพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมต้องอาศัยหลักเทวธรรมเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติ 

ให้อยู่ร่วมกันกับสภาพแวดล้อมและสังคมมนุษย์อย่างมีความสุข และพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจนกระทั่ง

บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด 

 การพัฒนาตนเองมีทั้งระดับโลกิยะอันเป็นไปเพ่ือดีงาม เพ่ือความสุขความเจริญ และระดับ 

โลกุตตระอันเป็นไปเพื่อพ้นจากความทุกข์จึงมีการพัฒนาตนเองทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระ 

 การพัฒนามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะใหม่ที่มากกว่า ดีกว่าหรือสูงกว่าเดิม เป็นไปในทาง

สร้างสรรค์มิใช่ท�าลาย และน�าไปสู่จุดสูงสุดของการพัฒนาระบบวัตถุ ระบบกาย ระบบจิต และระบบ 

สติปัญญา ทัง้หมดนีเ้ป็นไปในฝ่ายโลกยิะกไ็ด้และฝ่ายโลกตุตระกไ็ด้ มเีกณฑ์ในการพฒันาให้มผีลเป็นไป

เพื่อสันติสุขส่วนบุคคล และสันติภาพของมวลมนุษยชาติ พัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ

หลักธรรม พัฒนาให้ถูกต้องทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย และพัฒนาให้ถูกต้องเป็นไปเพื่อหมด

ปัญหามิใช่เพื่อเพิ่มปัญหา ท�าให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต โดยมีการพัฒนา

ให้ถกูวถิทีางเพือ่มนุษยชาตหิมดปัญหา(ความทุกข์) เปรยีบเหมอืนการหว่านพชื ต้องมกีารเตรยีมการงาน

ให้ถูกต้องทั้งพื้นที่ทั้งเวลาให้เหมาะสม

 ผลของการพัฒนาทางกายท�าให้เกิดความผาสุก ความสะดวกสบายทางกาย ผลของการพัฒนา

ทางสังคมท�าให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับสังคม ผลของการพัฒนาทางจิตท�าให้เกิดความสุขสงบ 

ทางจิต และจิตมพีลงัเหนอืมนษุย์ธรรมดาสามญัทัว่ไป การพฒันาทัง้สองประการนีเ้ป็นการพฒันาระดบั

โลกิยะ ผลของการพัฒนาทางสติปัญญาท�าให้บรรลุมรรค ผล นิพพานเป็นการพัฒนาระดับโลกุตตระ

 การพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อก�าจัดหรือละทิ้งส่ิงที่ไม่พึงปรารถนาอันเป็นปัญหาให้หมดไป  

แล้วพยายามสร้างสรรค์สิง่ท่ีดงีามท่ียงัไม่เกดิให้เกดิขึน้ ฟ้ืนฟูสิง่ดงีามทีส่ญูหายให้กลบัคนืมา และส่งเสรมิ

สิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านจิตใจและด้านสติปัญญา 

โดยเริ่มต้นจากพัฒนาตนเองจากระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระก่อนแล้วค่อยขยายไปสู่ระดับสังคม

ครอบครัวชุมชนและสังคมระดับประเทศต่อไป

 14
 วิสุทธิมรรค หน้า ๑๒.
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 การพัฒนาตนเองในระดับโลกิยะ 

 การพัฒนาตนเองมีทั้งการพัฒนาภายนอกและภายในตนเอง การพัฒนาจะให้ได้ผลต้องเริ่มจาก

การพัฒนาภายนอกให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับสิ่งต่างๆเสียก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาภายในเพื่อให้สภาพ

จิตและสติปัญญามีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น

 การพัฒนาตนภายนอก คือการพัฒนาทางด้านกายภาพ อันเป็นกระบวนการฝึกฝนอบรมกาย 

ให้รูจ้กัวธิกีารตดิต่อกบัสิง่ภายนอกโดยปราศจากปัญหา และปฏบิตัต่ิอสิง่ภายนอกเหล่านัน้ในทางทีเ่ป็น

คุณมิให้เกดิโทษ ให้กศุลธรรมเจรญิงอกงามและก�าจดัให้อกุศลธรรมเสือ่มสญูไป สิง่ภายนอกทีม่บีทบาท

ต่อชีวิตมนุษย์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส จุดมุ่งหมายของการพัฒนาก็คือให้บุคคลรู้จักวิธีการเกี่ยวข้อง

กับอารมณ์ภายนอก อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า

สูงขึ้น  

 การพัฒนาตนเองภายนอก เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อท�าให้ชีวิตได้รับแต่สิ่งที่ดี ด้วยการ

พฒันากาย คอืการพฒันาตาหจูมกูลิน้และกาย อนัเป็นทางติดต่อกบัโลกภายนอก เป็นความสัมพันธ์กบั

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพไม่ให้เกิดโทษภัย หรือน�าความเสื่อมเสียมาสู่ตน กล่าวคือพัฒนาตาของเราให้

เลอืกรบัเอารปูแต่สิง่ท่ีดมีปีระโยชน์ ไม่ดรูปูท่ีก่อให้เกดิกเิลสตัณหา พฒันาหใูห้ฟังแต่เสยีงทีดี่มปีระโยชน์ 

ไม่ฟังเสยีงทีด่งัเกนิไปและเสยีงทีน่�าความทกุข์มาสูจ่ติใจ พฒันาลิน้ให้รบัเอาแต่รสอาหารทีด่มีปีระโยชน์

ต่อร่างกาย รู้จักบริโภคอาหารแต่พอประมาณ และไม่ติดในรสอาหาร และกายก็ยินดีพอใจกับสัมผัส 

ที่ตนมีที่ตนได้ ไม่ลุ่มหลงแสวงหาในผัสสะจนเกินความจ�าเป็น 

 การพฒันาตนเองภายใน เป็นการปรบัสภาพจติให้มสีภาพจิตทีด่ด้ีวยการพฒันาจติคอืการพฒันา

จิตใจให้มีคุณภาพจิตดี หมายความว่าให้จิตมีคุณธรรม เช่น มีความรัก มีความสงสาร มีความพลอยยินดี 

มีความเชื่อ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น ให้มีสมรรถภาพจิตดี คือให้จิตมีความอดทน มีความตั้งใจมั่น 

มีความเด็ดเดี่ยว มีความเพียร มีความระลึกเท่าทันเป็นต้น พัฒนาจิตให้มีความเข้มแข็งมีความสามารถ

พร้อมที่จะท�างานได้และให้มีสุขภาพจิตดี คือให้จิตมีความอ่ิมใจ มีความเบิกบานบันเทิงใจ ดังน้ัน  

การพฒันาจิตต้องอาศยัจติตสกิขาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาให้มคีณุภาพจติทีด่ ีสมรรถภาพจติทีด่แีละ

สุขภาพจิตที่ดีได้ เพื่อจะแสดงความสัมพันธ์กับสังคมด้วยสภาพจิตที่ดี

 การพัฒนาตนเองในระดับโลกิยะ ต้องอาศัยหลักการฝึกฝนพัฒนาตน
15

 ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ  

ขั้นตอนที่ ๑ ต้องส�ารวมระวังไม่เปิดรับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาภายในตัว ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 

 15
 คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ, ประมวลสารคดีธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,๒๕๓๐), หน้า ๑๗๑.
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ขั้นตอนที่ ๒ ต้องควบคุมบังคับตนเองไม่ให้แสดงออกในทางที่ไม่ดีไม่งาม คือให้ตั้งอยู่ในศีลอันเป็นหลัก

ของความดีงาม เริ่มตั้งแต่ไม่เบียดเบียนคนอ่ืนสัตว์อื่นและไม่ก่อความเดือดร้อนต่อสังคม ขั้นตอนที่ ๓ 

ต้องฝึกฝนปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าในคุณธรรมความดีงามอยู่ตลอดเวลา 

 การพัฒนาตนเองในระดับโลกุตตระ

 การพัฒนาตนเองในระดับโลกุตตระนั้น ต้องพัฒนาสติปัญญาคือการพัฒนาปัญญาให้มีความรู้

ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิตจนกระท่ังท�าให้จิตมี

อิสระไม่ตกอยู่ในอ�านาจครอบง�าของกิเลสตัณหา เมื่อปัญญาได้รับการพัฒนาแล้วจนเกิดเป็นปัญญา 

ขัน้สงู ทีเ่รยีกว่าวชิชาหรอืญาณ อันเป็นเหตุให้ระลกึขนัธ์ทีอ่าศยัอยูใ่นกาลก่อนได้ คอืการระลกึชาตก่ิอนได้ 

ก�าหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรม เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย

(ทิพพจักขุญาณ) ความรู้ที่ท�าให้สิ้นอาสวะคือความตรัสรู้(อาสวักขยญาณ) 

 การพัฒนาตนเองในระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระนั้น ต้องอาศัยหลักเทวธรรม คือหิร ิ

ความละอายใจต่อบาปทุจริตอันเกิดจากภายในจิตใจตนเองเป็นพื้นฐาน ให้ละอายความชั่วทั้งในท่ีลับ

และในที่แจ้ง ไม่ให้ใจของตนคิดในทางที่ต�่าทราม ถึงมีอ�านาจวาสนามีเงินมีบารมีมีโอกาสที่จะทุจริต

ประพฤติมิชอบก็ไม่กระท�าเพราะละอายใจตนเอง และโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปทุจริตอันเกิด

จากกลัวโทษกลัวความผิดกลัวค�าต�าหนิติเตียนกลัวภัยในนรก ธรรมทั้งสองนี้จึงเป็นพ้ืนฐานการพัฒนา

ตนเอง ให้เป็นคนมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีดีมีจิตส�านึกท่ีดี ละอายและเกรงกลัวความชั่วและ 

ความผิดต่อจากน้ันก็สรรค์สร้าง ปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจ มีความรู้ความเข้าใจส่ิงทั้งหลาย

ตามความเป็นจรงิ รูเ้ท่าทันความเป็นจรงิของโลกและชวีติ มจีติท่ีสงบสะอาดและผ่องใสปราศจากเครือ่ง

เศร้าหมองทั้งปวง เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

น่ันเอง จึงท�าให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสร้างสันติสุขให้เกิดแก่มวลมนุษย์และสัตว์โลก 

ทั้งปวง 

 เทวธรรมอันเป็นฐานการพัฒนาสังคม

 การพัฒนาสังคมระดับครอบครัวให้มีความมั่นคงและมีความสุข

 การพฒันาสงัคมในระดบัครอบครวั ถอืได้ว่าเป็นสิง่ใกล้ตัวและเป็นจุดเร่ิมทีส่�าคญัทีสุ่ด เพราะถ้า

สมาชิกภายในครอบครัวได้รับการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในแล้วจะท�าให้ครอบครัวนั้นอยู่กันอย่าง

มคีวามสขุ และสร้างสรรค์สิง่ทีด่งีามไปสูส่งัคมระดับชมุชนและสังคมระดับประเทศ มกีารพัฒนาก้าวไป

สูค่วามดงีามปราศจากการเบยีดเบียนซึง่กนัและกนั เป็นสงัคมแห่งสนัตภิาพและภราดรภาพอย่างแท้จริง 
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 การพัฒนาสังคมระดับครอบครัวนั้นจะเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน เพราะตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัว แล้วจึงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนอื่นๆในครอบครัว โดยเริ่มต้นจากจิตใจที่มีความใฝ่ดี หรือมี

ความส�านึกดี ละอายและความเกรงกลัวความชัว่ความทุจรติอันเป็นสิง่ที่ไม่ดีไม่งาม เป็นสิ่งเลวร้ายทีจ่ะ

น�าพาความเสื่อมมาสู่ตน ต่อจากน้ันจึงได้สร้างสมคุณธรรมอื่นๆขึ้นภายในจิตใจและท�าให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

 การพัฒนาสังคมระดับชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 สงัคมระดบัชมุชนน้ัน กเ็ป็นสงัคมทีม่าจากสงัคมครอบครวัหลายๆครอบครวัท่ีอยูร่วมกนั จนท�าให้

เป็นชุมชนขนาดเล็กๆ ไปจนกระทั่งถึงชุมชนขนาดกลางและชุมชนขนาดใหญ่ การอยู่ร่วมกันตั้งแต ่

สองคนขึ้นไปถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะน�าความสงบสุขมาให้แก่กันและกัน แต่ถ้ามีความสัมพันธ์

ทีไ่ม่ดต่ีอกนักจ็ะน�าแต่ความเดอืดร้อนวุน่วายหาความสงบไม่ได้เลย จะเหน็ได้ว่าการอยูร่วมกนัในสงัคมนัน้

คนในสังคมนั้นต้องมีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข อันจะน�ามาซึ่งสันติภาพ ภราดรภาพและ

ความเจรญิก้าวหน้าของชมุชนนัน้ๆ จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีค่นในระดบัชุมชนต้องมกีารพฒันาระดบั

จิตใจให้ดเีสยีก่อน เป็นการปรบัพ้ืนฐานภายในจติใจของสงัคมให้เสมอภาคกนัก่อน เมือ่ภายในจติใจของ

คนแต่ละคนดีแล้วก็จะแสดงออกมาสู่สังคมภายนอกให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 การพัฒนาสังคมระดับประเทศให้เกิดจิตส�านึกต่อประโยชน์ส่วนรวม 

 การพัฒนาสังคมต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปัจเจกบุคคลให้มีจิตส�านึกดีมีความละอายและเกรงกลัว  

สิ่งชั่วร้ายทุกอย่าง อันเป็นบ่อเกิดแห่งความเดือนร้อนความเสื่อมความหายนะทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 

แสวงหาหลกัการท�างานทีด่เีพือ่ความส�าเรจ็ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน เสรมิสร้างหลกัใจให้มคีวามพร้อม

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ต่อจากนั้นก็ต้องพัฒนาหลักการชีวิตให้มีจิตส�านึกต่อประโยชน์ส่วนรวม  

เพื่อเป็นผู้น�าที่ดีของสังคมระดับประเทศ อันจะน�ามาซ่ึงสันติภาพและภราดรภาพให้เกิดขึ้นแก่มวล

มนุษยชาติ จะต้องอาศัยหลักการพัฒนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

บทสรุป 
 การพัฒนาตนเองและสังคม อาศัยหลักเทวธรรม(หิริโอตตัปปะ) เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติ

ปฏิบตั ิให้อยูร่่วมกบัสภาพแวดล้อมและสงัคมมนษุย์อย่างมคีวามสขุ พร้อมทัง้สร้างสิง่ทีดี่ทีส่ดุให้เกดิข้ึน

กับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนกระท่ังบรรลุมรรคผลนิพพาน การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการเพื่อก�าจัดหรือ

ละทิ้งสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้หมดไป แล้วพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ฟื้นฟูส่ิงดี

งามที่สูญหายให้กลับคืนมา ส่งเสริมสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านสงัคม ด้านจิตใจและด้านสตปัิญญา โดยเริม่ต้นจากพฒันาตนเองจากระดับอยูร่่วมกบัชาวโลกแล้วไป
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สูร่ะดบัอยูเ่หนือชาวโลก ต่อจากนัน้จงึค่อยขยายไปสูส่งัคมระดบัครอบครวั ระดบัชมุชนและสงัคมระดบั

ประเทศต่อไป

  การพฒันาตนเองในระดบัโลกยิะและระดบัโลกตุตระนัน้ เกดิจากหริิความละอายใจต่อบาปทจุรติ

อันเกิดจากภายในจิตใจตนเองเป็นพื้นฐาน ให้ละอายความชั่วทั้งในท่ีลับและในที่แจ้ง ไม่ให้ใจของตน 

คิดในทางที่ต�่าทราม ถึงมีอ�านาจวาสนามีเงินมีบารมีมีโอกาสที่จะทุจริตประพฤติมิชอบ ก็ไม่กระท�า 

เพราะละอายใจตนเอง และเกรงกลัวต่อบาปทุจริตอันเกิดจากกลัวโทษ กลัวความผิดกลัวค�าต�าหนิ 

ติเตียนและกลัวภัยในนรก ต่อจากน้ันก็สรรค์สร้างปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจ มีความรู้ 

ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิต มีจิตที่สงบสะอาด 

และผ่องใสปราศจากเครื่องเศร้าหมอง 

 การจะพัฒนาสังคมระดับครอบครัว ต้องมีกระบวนการพัฒนาชีวิตเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การมี

สติสัมปชัญญะ ปลูกจิตส�านึกท่ีดีละอายและเกรงกลัวความชั่วแล้วตั้งตนให้ด�าเนินไปในทางที่ถูกต้อง

ชอบธรรม ท�าตนให้เป็นที่รักน่ายกย่องมีหน้าที่การงานที่มั่นคง พัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคม จึงจะ

ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงและมีความสุขอย่างแท้จริง 

 การพฒันาสงัคมระดบัชมุชน ต้องมกีารพฒันาระดับจิตใจของแต่ละคนให้มหีลักใจทีอ่ยูใ่นเกณฑ์

เดียวกันด้วยการฝึกพัฒนาให้มีความจริงใจต่อตนเองเป็นพื้นฐาน แล้วพัฒนาไปสู่ความซ่ือสัตย์ต่อผู้อื่น 

ทัง้ด้านหน้าทีก่ารงานบุคคลสงัคมและประเทศชาต ิรูจ้กัหกัห้ามความคดิทีไ่ม่ดอีนัจะก่อความเดอืดร้อน

แก่ชุมชน ถ้ามีความเจ็บใจความน้อยใจความเสียใจความยากล�าบากเกิดข้ึนก็ต้องรู้จักอดทนอดกล้ัน 

ไม่แสดงอาการท้อแท้ท้อถอยเบ่ือหน่ายให้เกิดขึ้น เมื่อชุมชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ 

ก็พร้อมท่ีจะเสียสละก�าลังกายก�าลังทรัพย์ก�าลังสติปัญญาอย่างเต็มใจ แสดงความเป็นมิตรต่อชุมชน 

อย่างสม�่าเสมอ ให้ความเคารพแก่ปูชนียบุคคลในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน อนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน รู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมเพ่ือให้จิตใจมีความมั่นคง 

หนักแน่นเป็นเหตุให้ไม่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลเครือญาติมิตรสหายและ

เพื่อนร่วมโลก ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข รู้จักท�างานสาธารณกุศลเพื่อมอบให้เป็นสาธารณ-

สมบัติของชุมชน เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในชีวิตมากยิ่งขึ้นท�าให้มีความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 การพฒันาสงัคมระดบัประเทศ ต้องฝึกฝนพฒันาตนให้ทกุคนยดึถอืประโยชน์ส่วนรวม เป็นส�าคัญ 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องเสียสละเวลา เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเข้าร่วมกิจกรรมหรือ 

วันส�าคัญของชาติ ของศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกิจกรรมที่รัฐจัดขึ้นเพื่อประโยชน์สุข 
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ของชนในชาติ ต้องมีความพร้อมเพรียงกันเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องเกรงกลัวกฎหมายของ

บ้านเมอืง เพราะทกุคนต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ต้องให้ความเคารพสักการะต่อประมขุของชาติ 

ให้ความนับถือเชื่อฟังต่อผู้น�าตามล�าดับชั้น เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสร้างสรรค์ชาติ 

บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 

  การพฒันาสงัคมนัน้ ต้องพัฒนาทัง้ภายนอก(ร่างกาย)และภายใน(จิตใจ)ควบคูก่นัไป เป็นการปรับ

สภาพให้เกิดความสมดุล ร่างกายก็ปลอดภัยแข็งแรง จิตใจก็เข้มแข็งงดงาม เป็นสมาชิกของครอบครัว 

ที่มีความส�านึกดี มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ดี และเป็นผู้น�าผู้ปกครอง

ประเทศชาติที่ดี มีจิตส�านึกต่อประโยชน์ส่วนรวม บริหารปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ท�าให้ประชาชนทกุเชือ้ชาตทุิกศาสนาอยูร่่วมกนัอย่างสมานฉันท์ ท�าให้เกดิสนัติภาพ ภราดรภาพแก่มวล

มนุษยชาติในโลกนี้ทั้งมวล 
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จิตตภาวนา
นายสุชญา ศิริธัญภร

รองผู้อ�านวยการกองวิชาการ

บทน�า
 จิตตภาวนา คือการพัฒนาจิต หมายถึงการฝึกจิตฝึกใจ การที่จะพัฒนาจิต ฝึกจิตฝึกใจได้นั้น  

ต้องลงมือท�าเอง ปฏิบัติเอง ส�าคัญที่สุด คือตัวเราเอง อาจารย์จะเก่งแค่ไหน ก็เป็นเพียงผู้บอก ดังค�าที่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อกฺขาตาโร ตถาคตา พระตถาคต (ท่านผู้ไปอย่างน้ัน) เป็นผู้บอก
1
 บอกอย่างไร  

หากคนฟัง ที่ฟังแล้ว ไม่รู้ว่าสิ่งท่ีบอกนั้น ดี เป็นบรมธรรม ดังค�าว่า นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา
2
  

ท่านพทุธะกล่าวนพิพานว่าเป็นบรมธรรม แม้บอกมา ๒๖๐๐ ปีแล้ว ผูถ้งึฝ่ังคอืนพิพาน กย็งัมจี�านวนหนึง่ 

ที่เหลือก็วิ่งเลาะไปตามริมตลิ่ง หรืออยู่แต่ฝั่งนี้ ไม่ยอมไปฝั่งโน้น เราในฐานะเป็นชาวพุทธ(ผู้รู้ผู้ตื่น 

ผูเ้บกิบาน) แต่เรายงัไม่ถงึเป้าหมายยงัไม่เป็นผูรู้ผู้ต้ืน่ผูเ้บกิบานดงัความหมาย พระพทุธเจ้าตรสัแนวทาง

ปฏิบัติภาวนามีกรรมฐาน ๔๐ อย่าง แต่ละอย่างเมื่อกล่าวสรุปลงก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้น เพื่อเป็นการ 

พัฒนาจิต จึงได้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการพัฒนาจิต เจริญจิตตภาวนา เจริญปัญญา รู้กายรู้ใจ

รู้ไตรลักษณ์ เห็นกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ ดังต่อไปนี้ : -

จิต
 จิต แต่ละคนมี ข้าพเจ้าก็มี แต่พูดถึงจิต จิตเป็นธรรมชาติที่มีปกติคิด สิ่งที่มีปกติคิด ชื่อว่า จิต 

ท�าไมจิตจึงคิด เพราะจิตมีปกติแสวงหาอารมณ์ 

 อารมณ์ คือสิ่งท่ีให้จิตไปเกาะ เมื่อพูดถึงอารมณ์ อารมณ์ก็มีทั้งภายนอกและภายใน และจิต 

ก็เที่ยวไปหาอารมณ์ เมื่อจิตเท่ียวไปหาอารมณ์ จึงท�าให้จิตใจเราไม่สงบ เราจึงต้องมาฝึกจิตฝึกใจ  

เพราะจิตที่ฝึกฝนดีแล้ว น�าความสุขมาให้ จิตน�าให้ไปสู่ภพภูมิต่างๆ จิตท่ีเลวน�าให้ไปสู่สภาวะที่เลว  

จิตที่ดีน�าไปสู่สภาวะที่ดี จิตที่ฝึกได้สมบูรณ์ น�าให้พ้นจากความทุกข์ได้ถาวร ทุกคนแสวงหาความสุข 

ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ จริง ๆ แล้ว ทุกคนอยากได้ความสุข พากันแสวงหาความสุขด้วยวิธีต่างๆ ทุกคน

หาความสุขด้วยการแสวงหาอารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสภายนอก มีความสุข เพราะการได้เห็น

รูปสวย เพราะการฟังเสียงไพเราะ เพราะได้ดมกลิ่นหอม เพราะได้ลิ้มรสอร่อย เพราะการได้สัมผัสสิ่งที่

 1
 ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๗๖/๑๑๗.

 2
 ที.ม.(ไทย)  ๑๐/๕๐/๙๐.
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ถูกใจ เพราะการคิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานถูกใจ ซึ่งความสุขจากภายนอก อยู่ได้ชั่วคราว เดี๋ยวก็ 

หายไป การแสวงหาความสุขออกไปภายนอก มันไม่ใช่ความสุขที่ถาวรจริง ไปดูรูปที่สวยๆ ไปดูหนัง 

ดูละคร ไปดูอะไรก็ตาม มีความสุขช่ัวคราว เดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีก สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ชอบใจ หรือไป 

ฟังเสียงเพราะๆ มีความสุข ชั่วครั้งชั่วคราว เดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีก ดังนั้น การหาความสุขด้วยการ

เพลิดเพลินไปในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส ท่านผู้รู้บัณฑิต เห็นว่ามันไม่มีคุณค่า หรือไม่มีสาระ

เท่าที่ควร

สิ่งที่คิดเป็นอันดับแรกคือการนั่งสมาธิ
 เจ้าชายสิทธัตถะเห็นว่า การเป็นเจ้าชาย มีกามสุข มีความสุขในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส  

ในสัมผัส อยู่มาจนอายุได้ ๒๙ ปี มันไม่อิ่ม มันไม่เต็ม ถ้าอยากได้สิ่งที่เป็นอมตะมากกว่านั้น ความสุข 

ถัดต่อมา ที่ทุกคนแสวงหากัน มันคงไม่ใช่กามสุข แต่คงเป็นฌานสุข การฝึกจิตให้สงบ และก็มีความสุข

อยู่กับการท่ีจิตใจสงบ เจ้าชายสิทธัตถะออกจากราชวังมา สิ่งแรกที่ไปกระท�า ก็คือการปฏิบัติ การนั่ง

สมาธิ เวลาที่คนเราคิดถึงการปฏิบัติธรรม สิ่งที่ท�าก็คือการนั่งสมาธิ คิดถึงการนั่งสมาธิเป็นอันดับแรก 

เจ้าชายสิทธัตถะ ก็คิดอย่างนั้นแหละ ไปหัดนั่งสมาธิ มีความสุขจากสมาธิ ฝึกอยู่ไม่นาน จบหลักสูตร

การน่ังสมาธิจากอาจารย์ท่ีมชีือ่เสยีงในยคุนัน้คอือาจารย์อาฬารดาบส
3
 และอาจารย์อทุทกดาบส จนได้

เนวสัญญานาสัญญายตนะ
4
 ได้ฌานที่สูงที่สุดที่เป็นฌานของปุถุชนจะพึงได้ เรียนจบแล้ว อาจารย ์

ทั้งสองก็ช่วยให้มาช่วยกันสอน บุญบารมีของท่านแก่กล้า บอกอาจารย์ว่า นั่นไม่ใช่สิ่งที่ก�าลังแสวงหา  

มีความสุขจากสมาธิไม่นาน มันก็เสื่อม เสื่อมแล้ว ก็มีความทุกข์อีก ยังไม่ใช่ทางที่จะน�าให้ไปสู่ความ 

พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง

 เจ้าชายสิทธัตถะ ออกแสวงหาด้วยตัวเอง เมื่อท�าฌานไม่ส�าเร็จยังไม่พ้นทุกข์มาฝึกทรมานตัวเอง 

ที่เรียกว่าการทรมานตนเองให้ล�าบาก ท่านไม่ได้ทรมานโง่ๆ ท่านก็มีเหตุผล การที่เจ้าชายสิทธัตถะ 

ต้องทรมานแบบนั้น ก็คือคนในยุคนั้น เริ่มรู้กันว่า ตัณหาท�าให้เกิดทุกข์ ความอยากตัวนี้แหละ ท�าให้ 

เกิดทุกข์ ต้องท�าลายตัณหา วิธีท�าลายความอยาก ถ้ามันอยาก ก็แกล้งมัน มันอยากกิน ไม่กิน  

มันอยากนอนไม่นอน มันอยากสบายท�าให้ล�าบาก แกล้งฝึกฝืนกิเลส ฝึกฝืนจิตใจ ไม่ใช่ฝึกแบบโง่ๆ  

มีเหตุผลที่คนในยุคนั้นเขาท�ากัน จริงๆแล้ว แต่ละคนแสวงหาความพ้นทุกข์ ก็มีอยู่ อยากกินไม่กิน  

อยากนอนไม่นอน อยากสบายท�าให้ล�าบาก หวังว่า ท�าเช่นนี้สักวันหนึ่งจะสิ้นตัณหา เจ้าชายสิทธัตถะ

ปฏิบัติเช่นน้ีผ่านไป ๖ ปี ก็เพราะว่า ท�าเช่นนี้มันไม่สิ้นตัณหา อยากมีมากมาย เด๋ียวอยากได้รูป 

 3
 ดูรายละเอียดใน ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๗-๒๗๘/๓๐๐-๓๐๓.

 4
 ดูรายละเอียดใน  ม.มู.(ไทย) ๑๒/๑๗๗-๒๗๘/๓๐๐-๓๐๓.
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อยากได้เสียง อยากได้กลิ่น อยากได้รส อยากได้สัมผัส อยากคิด อยากนึก สุดท้ายพบว่า การปล่อยตัว

ปล่อยใจให้ตามกิเลส เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เพลิดเพลินในกามสุข ไม่ท�าให้พ้นทุกข์ การบังคับจิต  

มาฝึกจติให้นิง่ การนัง่สมาธใิห้สงบ กไ็ม่พ้นทกุข์ การมาบงัคบักาย ทรมานกาย กไ็ม่พ้นทกุข์ ท่านกค็ดิถงึ

สิ่งที่เรียกว่าทางสายกลาง โดยเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทา

ทางสายกลาง

 ทางสายกลาง คอืการฝึกจติใจเบือ้งต้น เจ้าชายสทิธตัถะคดิถงึการท�าสมาธชินดิหนึง่ ซึง่เป็นสมาธิ

อัตโนมัติ เกิดขึ้นตอนท่ีท่านเป็นเด็กอายุ ๗ ปี ไม่ใช่เรื่องประหลาด ท�าไมอยู่ๆ เจ้าชายสิทธัตถะอายุ  

๗ ปี ลุกขึ้นนั่งสมาธิได้ นั่งสมาธิเป็น สมาธิชนิดนี้ไม่เหมือนกับสมาธิที่ท่านเรียนจากอาจารย์ฤาษีทั้งสอง 

สมาธิที่ท่านเรียนจากอาจารย์ฤาษีทั้งสองนั้น เป็นการน้อมจิตให้สงบให้นิ่ง ให้ไปวางอยู่กับอารมณ์เดียว 

แต่สมาธิที่ได้มาตอนวัยเด็ก ขณะอยู่ใต้ต้นหว้า เป็นสมาธิแห่งการรู้เนื้อรู้ตัว ท่านหายใจ ท่านหายใจ 

ท�าอานาปานสติ(สติรู้ลมหายใจเข้า ออก และจิตของท่านตื่นขึ้นมา โดยที่จิตตื่นขึ้นมา เป็นสมาธิ 

อีกชนิดหนึ่ง เป็นสมาธิที่คนในยุคนั้นไม่มีใครรู้จัก
5
 ท่านระลึกถึงสมาธินี้ได้ ท่านท�าอานาปานสติ  

ในพทุธประวตักิล่าวไว้ว่า เจ้าชายสทิธัตถะ ท�าอานาปานสตหิายใจด้วยความรูส้กึตวั คูบ้ลัลงัก์ ตัง้กายตรง 

ด�ารงสติเฉพาะหน้า มีสติอยู่ หายใจออกยาว รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้ายาว รู้ว่าหายใจเข้ายาว  

มีความรู้สึกตัวอยู่ เห็นร่างกายหายใจอยู่ ใจเป็นคนดูอยู่ 

 น่ีเป็นสมาธชินดิที ่๒ เรือ่งทีค่นอืน่ไม่รูจ้กั ท่านเป็นขึน้มาโดยอตัโนมตัติอนวยัเดก็ ไม่ใช่เรือ่งแปลก

ที่จะเป็นได้ และคนเราหากได้เคยฝึกสมาธิชนิดนี้แล้ว ในชาติก่อนๆ เวลามาเกิดในชาตินี้ ในวัยเด็ก  

มักจะเกิดข้ึนมา เกิดขึ้นได้เอง มันจะมาของมันเอง แต่มักจะมาตอนท่ีเรากระทบกับอารมณ์ท่ีน่ากลัว  

ที่รุนแรง เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ บางคนแบกโอ่งน�้าได้ บางคนตกใจวิ่งขึ้นกอไผ่ หรือบางคน สะดุ้งสุดใจ

เมื่อเขาจุดพลุ พอตกใจแล้ว สติระลึกรู้ความตกใจ จิตดีดตัวผางขึ้นมาทันที ต้ังมั่นข้ึนมา เป็นผู้รู้ผู้ต่ืน 

ผู้เบิกบานเลย

สติระลึกรู้เกิดขึ้นได้เอง

 สติรู ้สึกตัวเช่นนี้ ถ้าเคยท�า มันจะท�าได้ จะง่าย คนเราหากในชาตินี้ วัยเด็กเคยรู้สึกตัวมา  

การพัฒนาสติรู้สึกตัวก็ไม่ล�าบาก แต่ถ้าไม่เคยรู้สึกตัวมา กว่าจะรู้สึกตัวได้ก็นานพอสมควร แต่ฝึกได้  

ข้างม้าวัวคลายฝึกได้ คนเราท�าไมจะฝึกไม่ได้

 5
 ดูรายละเอียดใน ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/-/๗๕-๗๖, ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑/-/๘๖-๘๗.
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 สติรู้สึกตัวเช่นนี้ เจ้าชายสิทธัตถะ ท�าสมาธิชนิดนี้ คือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมา
6
 ถัดจากนั่น  

ท่านเจริญปัญญาและสมาธิเช่นนี้เป็นจุดต้ังต้นจากการเจริญปัญญา สมาธิชนิดที่ถูกต้อง ที่จิตเป็นผู้รู ้

ผูต้ืน่ผูเ้บกิบาน ส่วนสมาธทิีไ่ด้เรยีนจากอาจารย์ฤาษทีัง้สอง นัน้ เป็นสมาธทิีจ่ติสงบแน่วแน่อยูใ่นอารมณ์

เดียว แบบนั้นไม่เจริญปัญญา เป็นสมาธิพักผ่อนเฉยๆ ต้องแยกให้ออกว่าสมาธิมี ๒ แบบ หรือแบ่งเป็น 

๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่ง ท�าสมาธิฝึกสมถกรรมฐาน อีกกลุ่มหนึ่งคือการเจริญปัญญา 

สมาธิ ๒ ชนิด
 สมาธิชนิดที่ ๑ ให้จิตสงบ แนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียว ไม่หนีไปที่อื่น ใช้ส�าหรับพักผ่อน ไม่เจริญ

ปัญญา

 สมาธิชนิดที่ ๒ ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้น ร่างกายเคลื่อนไหว จิตจะเป็นแค่คนดู 

ความรู้สึกใดๆ เกิดขึ้นในกาย ความรู้สึกใดๆ เกิดขึ้นในจิต จิตเป็นแค่คนดู

สมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่น
 สมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่น จิตจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงกลายเป็นผู้รู้ผู้ดู สมาธิชนิดน้ีไม่มีใครรู้จัก 

ปัจจบัุนสมาธชินดินีก้ไ็ม่ค่อยมคีนรูจ้กั เป็นเช่นเดยีวกนัสมยัพุทธกาล มแีต่สมาธใิห้จิตใจสงบอยูใ่นอารมณ์

อันเดียว 

 พอเจ้าชายสิทธัตถะ จิตท่านเป็นผู้รู้ผู้ต่ืนผู้เบิกบานได้แล้ว ก็มาเจริญปัญญา มาดูทุกข์ ดูไปที่ 

ทกุข์เลย อะไรมีอยู ่ทกุข์ถงึมอียู ่กพ็บว่า ชาตมิอียู ่ชาตกิค็อืการได้มาถึงตาหจูมกูลิน้กายใจและตาหจูมกู

ลิน้กายใจ ท�าไมจติไปหยบิฉวยขึน้มา จติไปหยบิขึน้มา เพราะจติมนัดิน้รน ปรงุแต่ง จติมันมเีจตนาเกดิขึน้ 

เจตนานั่นแหละเป็นตัวภพ พอดูไปดูไป และทวนไป สภาวะท่ีได้เห็น ล้วนแต่เป็นรูปธรรม นามธรรม 

ทั้งสิ้นเลย ตัวทุกข์ก็เป็นรูปธรรมนามธรรม ตัวชาติ(การเกิด) ก็เป็นรูปธรรมนามธรรม ท่านเฝ้าดูตัวทุกข์ 

ตัวทุกข์ก็คือขันธ์ ๕ นั่นแหละ เห็นท้ังรูปทั้งนาม ไล่ๆพิจารณาตามดูลงไปจนถึงอวิชชา อวิชชาเป็น

นามธรรม และพบว่า มีแต่รูปและธรรม ซึ่งอาศัยกันและกันเกิด สิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ

บังคับไม่ได้

 สิ่งทั้งหลายท้ังปวงรากเหง้ามาจากความไม่รู้อริยสัจคือตัวอวิชชา ฉะนั้นสูงสุดของการเจริญ

จิตตภาวนาก็คือการท�าลายอวิชชาลงให้ได้นั่นเอง และจิตตภาวนา มีหลายชั้น หลายระดับ ในขั้นแรก 

ท�าอย่างไร จิตจะสงบ ขั้นต่อมา ท�าอย่างไร จิตจะตั้งมั่นขึ้นมา เป็นคนดู ไม่ใช่ผู้แสดง แต่เป็นผู้ดู ขั้นที่ 

 6
 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม. จิตตภาวนา.  [ออนไลน์],  แหล่งท่ีมา : https://www. 

youtube.com/ watch?v=8xmJ9w2pHCQ [20 ธันวาคม 2561]
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๓ ท�าอย่างไร จะเกดิปัญญา เหน็ความจรงิของรปูนามกายใจของธาตุ ของขนัธ์ ของอายตนะ ของอนิทรย์ี

คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา สิ่งท่ีจะต้องเรียน อยู่ๆ จะรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ 

พระปัจเจกพุทธเจ้า เรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องฟังค�าสอนของพุทธเจ้า จึงจะรู้ได้

 การเจริญจิตตภาวนา ๓ ระดับ

 ขั้นแรก ท�าอย่างไร จิตจะสงบ

 ขั้นที่ ๒ ท�าอย่างไร จิตจะตั้งมั่น

 ขั้นที่ ๓ ท�าอย่างไร จึงจะเห็นความเป็นจริงของธาตุ ขันธ์ ของกายของใจ

 ถ้าจิตเหน็ความจรงิ เรยีกว่า มปัีญญา ถ้ามปัีญญา จิตจะเข้าถงึความบรสิทุธิห์ลดุพ้น พระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ว่า บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ท�าอย่างไร จะเกิดปัญญา เห็นความจริง เห็นไตรลักษณ์

ของรูปนาม กายใจ ทั้ง ๓ อย่างนี้ เป็นขั้นของการเจริญปัญญา เป็นงานที่ต้องเรียนรู้

ท�าอย่างไร จิตจะสงบ
 ท�าอย่างไร จิตจะสงบ มีเกือบทุกศาสนา ศาสนาอื่นๆ ก็ท�า พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธ เพราะว่า 

สมาธิเช่นน้ีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถ้าเจริญปัญญารวดไปเลย ไม่เคยได้พักเลย มันก็คล้ายๆ กับคนที ่

ท�างานหนักตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่ได้พัก ถ้าไม่ตาย ก็คงร�่ารวย มีแค่นั้น ถ้ารอดไปได้ ก็ได้มรรคได้ผล  

ถ้ารอดไม่ได้ หมดก�าลังก่อนคงไปไม่ไหว ถ้าเจริญปัญญารวดไป จะแห้งแล้ง ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง แต่ถ้ามี

สมาธิชนิดที่ไว้พักผ่อนได้ จิตใจจะชุ่มชื่นคล้ายๆ ได้แวะปั๊มน�้ามัน เติมน�้ามัน ได้พักผ่อน จิตใจมีเรี่ยวแรง

ขึ้นมาเจริญปัญญาต่อได้

 การที่จะท�าให้จิตสงบ ควรรู้ก่อนว่า ท�าไม จิตถึงไม่สงบ การที่จิตไม่สงบ เพราะจิตชอบเที่ยวไป

แสวงหาความสุข ท่ีวิ่งหนีความทุกข์ เท่ียวแสวงหาความสุขไปทางตา เที่ยวไปดูรูป ที่ชอบใจ หวังว่า  

จะมีความสุข แล้วก็ไม่มีความสุข เหมือนอย่างที่ได้ไปดูหนัง ดูหนังนึกว่าจะมีความสุข ใช่ไหม เห็นไหม 

มีความชั่วคราว เดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นต่ออีก ดูหนังอย่างเดียวไม่พอ ไม่มีความสุขจริง สุขชั่วคราว ไปฟัง

เพลงดีไหม ไปฟังเพลง หรือไปร้องคาราโอเกะ มีความสุขเดี๋ยวเดียว หิวข้าวอีกแล้ว ไม่มีความสุขแล้ว 

ไปหาอะไรกินดีกว่า หาความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้ว แล้ววิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา จิตมีปกติแส่ส่าย

ออกไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จิตที่วิ่งแส่ส่ายออกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ นั่นแหละ 

เป็นจิตที่ไม่สงบ ถ้ารู้ว่า จิต ต้องการความสุข จิตถึงแส่ส่ายออกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

เราย้อนศรมันเลย หาความสุขมาล่อจิต คนชอบภาวนาว่า พุทโธ ๆ แล้วมีความสุข คนไหนรู้ลมหายใจ

แล้วมคีวามสขุ รูล้มหายใจ คนไหนดอูาการท้องยบุมคีวามสขุ กดู็อาการท้องพอง-ยบุ คนไหน เดินจงกรม

มีความสุข กไ็ปเดนิจงกรม ท�ากรรมฐานขึน้สกัอย่างหนึง่ ทีเ่ราท�าแล้วมคีวามสขุ ถ้าท�าแล้วเครยีดอย่าท�า 
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อย่างบางคนไม่ชอบดูอาการท้องพอง-ยุบ ดูท้องพอง-ยุบแล้วเครียด ท�าอย่างนั้นไม่ดี ถ้าเครียด สมาธิ

จะไม่เกิด เพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ต้องมีความสุข เอาความสุขมาล่อ จิตนั้นเป็นดุจ 

คล้ายเด็ก ซุกซน เด็กชอบหนีออกจากบ้านไปเที่ยวข้างนอกร่อนเร่ ไม่ค่อยยอมอยากกลับบ้าน พ่อแม่

ตามหา ใช้ไม้ไล่ตีให้กลับบ้าน กลับมาเดี๋ยวเดียว พอเผลอ ก็หนีออกไปอีก แต่ถ้าพ่อแม่ ท�าบ้านให้น่าอยู่

อาศัย ภายในบ้านมีสิ่งท่ีเด็กชอบใจ ท่ีเด็กต้องการ มีของกินที่เด็กชอบ มีเกมที่เด็กชอบ เด็กก็เล่นอยู่

ภายในบ้าน บางทีเด็กไม่ออกจากห้องเลย ติดอกติดใจในความสุข เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบใจ 

อยู่อย่างนั้น โบราณาจารย์ใช้เคล็ดลับตรงนี้แหละ มาท�าความสงบแห่งจิต ใครภาวนาว่า พุทโธ ๆ  

แล้วมีความสุข ก็ภาวนาว่า พุทโธ อย่าไปภาวนาว่า พุทโธ เพื่อบังคับให้จิตสงบ พุทโธ ๆ ให้สบายใจ 

พุทโธ เล่นๆ คนไหน หายใจแล้วมีความสุข ก็หายใจ หายใจเล่นๆ ดูอาการท้องพอง-ยุบ มีความสุข ก็ดู

อาการท้องพอง-ยุบ ดูอาการท้องพอง-ยุบเล่นๆ ท�าให้มีความสุข มีความสบาย จิตมีความสุข จะไม่หนี

ไปทางตา หู จมกู ลิน้ กาย จะสงบอยูท่ีใ่จ อนันีเ้ป็นเคลด็ลบัของการท�าสมถะหรอืสมถะกรรมฐาน ฉะนัน้ 

ถ้าเราถนดักรรมฐานชนิดไหน ใช้กรรมฐานชนิดนัน้ ไม่ต้องเลยีนแบบกนั ไม่ใช่ทกุคนต้องท�าอย่างเดียวกนั 

กรรมฐานชนิดไหนเหมาะ ก็เลือกใช้ภาวนาชนิดนั้น 

 ขอให้ดูตัวเองว่า อยู่กับกรรมฐานชนิดไหน แล้วมีความสุข ก็อยู่กับอารมณชนิดนั้น ถ้าเราอยู่นะ 

จิตใจมันชอบใจพอใจ มันสงบ ก็อยู่ในอารมณ์เดียวกัน เราได้พักผ่อน จิตใจโปร่งโล่งเบาสบาย แต่สบาย 

ถ้าติดอยู่ในความสบาย ไม่เดินปัญญาต่อ ไม่เจริญปัญญาต่อ แล้วก็ไม่มีวันประสบความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติภาวนาเลย เคยไปตระเวนไปหาครูบาจารย์มากหลายองค์ ไม่ได้เลือกสายด้วย ครูบาอาจารย ์

องค์ไหน ที่มีชื่อเสียง ท่านไหน มีชื่อเสียง เข้าไปหา เข้าไปดู เข้าไปศึกษาหลายองค์นะ ก็พบว่า คนชอบ

นั่งสมาธิ และสมาธิท่ีท�า ส่วนใหญ่ คือสมาธิน่ิงๆ ท�าสมาธิแล้วสงบ ท�าจิตใจให้สงบ อยู่เฉยๆ ไม่เดิน

ปัญญา ไม่เจริญปัญญา ไม่รู้จักวิธีเดินปัญญา ถ้าท�าสมาธินิ่งๆ ก็คือสมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะ ไปเรียนกับ

อาจารย์ฤาษีทั้งสอง เป็นสมาธิที่มีประโยชน์ แต่เพื่อใช้ส�าหรับพักผ่อน ท�าให้ได้พักผ่อน แต่คนที่พักผ่อน

ตลอดเวลา ไม่ท�ามาหากิน จ้างให้ก็ไม่รวย อยากร�่ารวยในธรรมะ ต้องพยายาม เอาแต่ท�าความสงบ  

พักผ่อนอยู่อย่างเดียว ไม่ได้ผลหรอก ต้องมารู้จักวิธีเจริญปัญญา แต่การเจริญปัญญาได้ จะต้องอาศัย

สมาธิชนิดที่ ๒ 

สมาธิ ๒ อย่าง

 สมาธิชนิดแรก มีชื่อว่า อารัมมณปนิชฌาน จิตนั้นเพ่ง นิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียว

 สมาธิชนิดที่ ๒ มีชื่อว่าลักขณูปนิชฌาน จิตนั้นเห็นลักษณะ เห็นไตรลักษณ์ได้
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 สมาธิชนิดที่ ๒ เป็นสมาธิที่ไม่คอยมีคนรู้จัก สมัยนี้กับสมัยพุทธกาลก็ไม่แตกต่างกัน ไปเที่ยวหา

ดูตามส�านักปฏิบัติธรรมต่างๆ หายากมากเลย จะหาคนซึ่งนั่งสมาธิแล้ว จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานนะ 

หาแทบไม่ได้ เพ่งจะมามีมากขึ้น สมัยที่หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สอนให้ดูจิต ช่วงนี้แหละ 

 วธิทีีจ่ะท�าให้จติใจตืน่ ต้องรูก่้อนว่า จิตใจทีไ่ม่ตืน่ เป็นอย่างไร จติทีไ่ม่ตืน่ คอืใจทีห่ลงไปอยูใ่นโลก

ของความคิด จิตคิดกับจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะกลับข้างกัน ก่อนที่จะท�าถูก ต้องรู้สิ่งที่ผิด คืออะไร

ก่อน อย่างเราจะท�าความสงบแห่งจิต ก็ต้องรู้ก่อนว่า จิตที่ไม่สงบเป็นอย่างไร จิตที่ไม่สงบ เพราะเที่ยว

ไปหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้นกายและใจ เราก็ปฏิบัติถูก ด้วยการหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิต  

ถ้าจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ก็ต้องรู้ก่อนว่า ที่ผิดคืออะไร ที่ผิด คือจิต จะเป็นผู้คิด ผู้นึกผู้ปรุง 

ผู้แต่ง จิตของคนเราในโลก ของสัตว์ ของเทพ ของพรหม ส่วนมาก เป็นจิตที่คิดนึกปรุงแต่งไปทั้งสิ้น  

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล บอกว่า จิตออกนอก จิตจะไหลออกไปข้างนอก จิตจะไหลไปทางตา จะไหลไปทาง

หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และทางใจ ส่วนใหญ่จะไหลไปคิด บางทีก็ไหลไปเพ่ง ทางใจ จะไหลไป  

มี ๒ แบบ คือจะไหลไปคิดเรื่อยๆ ไหลไปเพ่งอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนาน ๆ ทางตาก็ไหลไปดู 

ทางหูก็ไหลไปฟัง ขณะที่ตาดูรูป อย่างเราดูหนังดูอย่างจดจ่อ จิตเราจะไหลเข้าไปอยู่ในจอ จิตเราจะ 

ไหลไป ถล�าออกไป ตรงนี้ ถ้าเรารู้ทันว่า จิตเราไหลออกไปทางตา ไหลไปทางหู ไหลไปทางจมูก จิตก็ตื่น

เหมือนกัน แต่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ จะให้รู้จิตคิด เพราะอะไร เพราะจิตคิด เป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุด 

เกิดบ่อยกว่าอย่างอื่น จิตที่ไปดูรูป จิตที่ไปฟังเสียง เกิดน้อยลงมา จิตที่ไปดมกลิ่น ลิ้มรสน้อยลงไปอีก 

อาจารย์ส่วนใหญ่ มักเลือกเอาตัวที่มากที่สุด ศึกษาจากตัวท่ีมากท่ีสุดเลย ท่ีเกิดบ่อยท่ีสุด ก็คือจิตคิด 

และครูบาอาจารย์หลายองค์ สอนพุ่งเข้ามาท่ีให้รู้ทันจิตที่คิด ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปเพ่ง หลวงปู่ดูลย์  

สอนไว้ว่า คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้ แต่ก็อาศัยคิด ไม่ได้ห้ามคิด ไม่ได้ห้ามความคิด บางคนเข้าใจว่า 

หลวงปู่ดูลย์สอนว่าไม่ให้คิด ไม่ให้คิด ก็คือการฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหิน ซ่ึงไม่ถูก  

เป็นมนุษย์ เป็นคนต้องคิด ต้องคิดเป็น ให้จิตมันคิดไป แต่ถ้ามันคิดไปแล้ว เกิดสุขให้รู้ทัน เกิดทุกข ์

ให้รู้ทัน เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทัน คอยรู้ทันอย่างนี้จึงจะใช้ได้ หรือจิตมันคิดแล้ว จิตได้ถล�าไปอยู่ในโลกของ

ความคิด จิตมันจะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดให้รู้ทันว่า มันหนีไปคิด มันหลงไปคิด ถ้ารู้ทัน รู้ทัน  

จิตจะตื่นอัตโนมัติ กลายเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน
7
 บอกว่า 

ถ้ารู้ว่า จิตคิด จะได้ต้นทางของการปฏิบัติ หลวงพ่อเทียนฝึกดูการเคลื่อนไหวกาย ๑๔ จังหวะ ท�าบ่อยๆ 

จะท�าให้จิตเกิดความรู้สึกตัวได้ แต่ต้องท�าอย่างปกติและต่อเนื่อง ไม่ใช่สายไหนนะ ถ้าครูบาอาจารย์ 

องค์ไหนภาวนาถูก ธรรมะมันลงเป็นเนื้อเดียวกันหมดแหละ ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิด จิตที่หลงไปเพ่ง 

 7
 หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ. สิ่งที่ฝากไว้.  [ออนไลน์],  แหล่งที่มา : http://www.watsanamnai.org/index.

php?lay=show&ac=article&Id=539151596&Ntype=9   [20 ธันวาคม 2561]
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 วิธีการ ท�าอย่างไร จะรู้ได้ง่าย ธรรมดาจิตจะไหลไปคิดตลอดเวลาเลย กลางคืนก็คิด นอนหลับ

อยู่แท้ๆ จิตก็คิด เรียกว่าฝัน จิตไหลอยู่ตลอดเวลาเลย วิธีการคือ ให้หากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่ง  

คนไหนถนัดภาวนาว่า พุทโธ ๆ มาอยู่กับพุทโธ ๆ คนไหนถนัดรู้ลมหมายใจ ก็ใช้ลมหายใจ คนไหนถนัด

ดูอาการท้องพอง-ยุบ ก็ใช้ดูอาการท้องพอง-ยุบ แต่วิธีดูนั้น แตกต่างกัน ถ้าต้องการให้จิตสงบ ก็น้อมจิต

ไปอยู่กับการภาวนาว่า พุทโธ ๆ น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจ น้อมจิตไปอยู่ที่อาการท้องพอง-ยุบ น้อมจิต

ไปอยู่ที่เท้า เพราะจิตมันถูกน้อมไปอยู่ในอารมณ์เดียว มันสงบ แต่ถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่น เราท�ากรรม

ฐานอย่างเดียวนั่นแหละ แต่เราคอยรู้ทัน เวลาจิตไหลไปคิด เช่น ท�าภาวนาว่า พุทโธ ๆ จิตหนีไปคิด  

ก็รู้ทันว่า หนีไปคิด แต่ถ้าเราลงมือท�ากรรมฐานจริงๆ จิตไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียว จิตจะหนีไปเพ่งด้วย 

ถ้าภาวนาว่า พุทโธ ๆ บางทีก็หนีไปคิดให้รู้ทัน บางทีก็ไปเพ่งจิตให้นิ่ง ก็รู้ทันว่าถล�าไปจ้อง ไปเพ่งจิต 

หรือดูลมหายใจเข้าออก จิตมันหายใจ ร่างกายมันหายใจ จิตมันเป็นคนดู หายใจไป หายใจไป จิตหนีไป

คิดรู้ทัน จิตถล�าเข้าไปจ้อง นิ่งแนบเข้าไปที่ลมหายใจรู้ทัน จิตมันส่งออกนอก ส่งออกไปในความคิดก็ได้ 

ส่งไปที่ลมหายใจก็ได้ ดูอการท้องพอง-ยุบ ไป จิตไหลไปคิด รู้ทัน จิตไหลไปเพ่งที่ท้องรู้ทัน จิตที่รู้ทัน  

ที่ไหลออกไป หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เรียกว่าจิตออกนอก จิตส่งออกนอก ถ้ารู้ทันจิตที่ส่งออกนอก รู้ทันจิต

ที่เคลื่อนไป ไหลไป การท่ีรู้ทันจิตท่ีเคลื่อนไป ไหลไป จิตจะดับอัตโนมัติ เพราะจิตท่ีเคลื่อนไปไหลไป  

เป็นจิตที่ฟุ้งซ่าน เป็นจิตท่ีมีกิเลสเรียกว่าอุทธัจจะ ทันทีที่จิตอัตโนมัติเกิด กิเลสจะดับอัตโนมัติ ทันที 

ที่เรารู้ว่าจิตไหล กิเลสจะดับอัตโนมัติ จิตจะตั้งมั่นข้ึนในฉับพลัน ในพริบตาทีเดียว ถ้าหากเราฝึกและ 

ได้เช่นนี้ ตัวนี้แหละ สมาธิเช่นนี้แหละ เป็นตัวส�าคัญ เป็นตัวแตกหักเลยว่าในชาตินี้ จะมีโอกาสเจริญ

วิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่ ถ้าไม่มีจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้อง เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จะไม่สามารถเห็น

ความจรงิของรปูนามกายใจได้ สมาธถิกูต้องเช่นนีต้วัแตกหกัเลย มาฝึกมาลองฝึกค่อยๆ ฝึกไป ถ้าวนัไหน 

จิตฟุ้งซ่านมาก ก็มาภาวนาว่า พุทโธๆ มาหายใจ มาดูอาการท้องพอง-ยุบ ให้จิตได้พักผ่อน หากวันไหน 

จติมเีร่ียวแรงพอสมควรแล้ว แทนท่ีจะน้อมจติไปอยูก่บัอารมณ์ อยูกั่บลมหาย อยูก่บัอาการท้องพอง-ยบุ 

อยู่กับเท้า ให้คอยรู้ทันจิต เวลาจิตหนีไปคิด หรือหนีไปเพ่ง คือไปเพ่งท้อง ไปเพ่งเท้า ไปเพ่งมือ ถ้ารู้ทัน

จิตที่เคลื่อนไป จิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติ เมื่อจิตตั้งมั่น ก็พร้อมที่จะท�างานอันที่ ๓ คือ การเจริญปัญญา

การเจริญปัญญา 
 ต่อไปนี้ เป็นการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา รู้ความจริงของธาตุขันธ์กายใจ งานตรงนี้เป็นงานท่ี

อัศจรรย์ ไม่มีค�าสอนในของศาสนาอื่น มีเฉพาะในค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ 

ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แต่ท�าสมาธิได้อย่างเดียว (คือท�าจิตให้สงบอย่างเดียว) หรือบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล  

ไม่เคยท�าสมาธิท�าให้จิตสงบได้เลย ก็ยิ่งแย่ใหญ่ หรือท�าสมาธิ ท�าจิตให้สงบ ได้ความสงบแห่งจิตก็ยังดี 
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แต่ถ้าหากฝึกจนได้สมาธิตั้งมั่น อีกนิดเดียวก็จะเจริญญาได้ เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ใช่จิต

ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง จิตตั้งมั่นคอยเป็นคนดูเป็นผู้ดูอยู่วงนอกได้ ก็หัดเจริญปัญญา 

 ในขั้นแรก การเจริญปัญญา หัดแรกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ ใช้ค�าว่าแยกธาตุแยกขันธ์ 

เช่น ร่างกายเป็นส่วนหนึ่ง จิตใจเป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็ร่างกาย ก็แยกได้อีก เป็นธาตุดิน ธาตุน�้า ไฟ ลม 

แยกธาตุออกไป ทางจิตใจ ก็แยกออกได้ เป็นเวทนาขันธ์ ความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึก 

ไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาขันธ์ ความจ�าได้ความหมายรู้ สังขารขันธ์ ความปรุงแต่งดี ความปรุงแต่งชั่ว  

ความปรุงแต่งไม่ดีไม่ชั่ว วิญญาณขันธ์ คือจิตที่เกิดตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ หมุนเวียนไปเรื่อยๆ  

และถ้าเราฝึกมาแยกขันธ์ให้ได้ ถ้าแยกขันธ์ไม่ได้ จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราไม่ได้ รู้สึกไหม ในกายนี้ 

มีเราอยู่คนหนึ่ง ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ร่างกายแปรปรวน เมื่อก่อนเราเป็นเด็ก เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เด็ก  

เมื่อก่อนหนุ่มสาว เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หนุ่มสาว ร่างกายดูง่าย ว่าแปรปรวน แต่ในกายนี้ ลึกๆ ก็รู้สึกไหมว่ามีเรา

อยู่คนหนึ่ง เราคนนี้กับเราตอนวัยเด็กยังเป็นคนเดิม เราคนนี้กับเราพรุ่งนี้ กับเราปีหน้า กับเราในชาติ

หน้าเป็นเราคนเดมิ เราไปส�าคญัมัน่หมายว่า จิตคือตวัเรา และมนัเป็นอมตะด้วย หลายๆ คนจ�านวนมาก

ชอบคิดว่า จิตเที่ยง ถ้าร่างกายตาย จิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ ก็จิตดวงเดิมไปเกิดใหม่ นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

โดยแท้ เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเท่ียง จริงๆแล้ว จิตนั่นเกิดดับๆ ตลอดเวลา  

เราลองมาหัดสังเกตดูตัวเอง ค่อยๆ มาหัดก่อน แรกๆ หัดแยกก่อนสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา หัดแยกออกเป็น

ส่วนๆ แล้วก็จะพบว่า ทุกๆ ส่วนนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้น และแม้กระทั่งตัวจิตเอง เกิดแล้วก็ดับ การที่จะ

ท�าลายความเห็นผิดว่า ตัวเรามีอยู่ ท�าได้ด้วยวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา แยกออกเป็นส่วนๆ วิธีนี้เรียกว่า

วิภัชชวิธี วิธีแยกแยะส่วนต่างๆ 

 เหมือนอย่างมีรถยนต์อยู่หนึ่งคัน รถยนต์มีอยู่จริงๆ แต่ถ้าเรามาถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นๆ  

โดยเริ่มแรก เริ่มถอดนอตก่อน ถอดสะกู ออกมา สะกูไม่ใช่รถยนต์แหละ ถอดล้อออกมา ลูกล้อไม่ใช่

รถยนต์แล้ว ถอดตัวถัง ถอดเบาะ ถอดกันชน ถอดถังน�้ามัน ถอดเครื่องยนต์ ถอดพวงมาลัย ถอดเบรก 

ถอดคลัช ถอดคันเร่ง ถอดๆ ออกมานะ แต่ละชิ้นแต่ละชิ้น ไม่ใช่รถยนต์แล้ว แต่พอมันมารวมกันเข้า  

มันมีรถยนต์ แต่พอมันกระจายออกไป มันไม่มีรถยนต์

 วิธีเช่นนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอามาใช้ในการดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา จะถอดสิ่งที่เรียกว่า

ตัวเราออกเป็นชิ้นๆ บางคนถอดเป็นขันธ์ ๕ โดยแยกเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร  

เป็นวิญญาณ บางคนถอดเป็นอายตนะ ๖ โดยแยกเป็น ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ บางคนแยก 

ออกเป็น ธาตุ ๑๘ บางคนแยกถอดเป็นอินทรีย์ ๒๒ สารพัดจะแบ่ง แยกเป็นแบบไหนก็ได้ ที่พระองค์

สอนเอาไว้ คือ การกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ แล้วจะพบว่า แต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเรา  
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และถ้าจิตของเราตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราถึงจะกระจายส่ิงท่ีเรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆ ได้  

ถ้าจิตไม่ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตจะไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะกระจายส่ิงที่เรียกว่า 

ตัวเราออกเป็นส่วนๆ ได้ มันไม่ใช่เรื่องยาก ฟังแล้ว ดูเหมือนยาก แต่จริงๆ มันไม่ยาก 

 การดูจิตตัวเอง คิดว่า จิตอยู่ที่ไหน คิดว่า จิตต้องอยู่ในร่างกาย และก็พยายามหาจิต เพื่อให้รู้ว่า 

จิตอยู่ตรงไหน ในร่างกาย ดูไปที่ผม ดูไป ดูไป ผม เส้นผม ไม่ใช่จิต ผม เส้นผม เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้า  

ไม่เห็นจะเป็นจิตตรงไหนเลย 

 ดูขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อเอ็นกระดูก ฯลฯ นะ ดู (พิจารณา) ไล่ขึ้น ไล่ลงในร่างกาย ไม่มีส่วนไหน

ของร่างกาย ที่เป็นจิต ดูไปดูไป หรือว่าความสุขความทุกข์เป็นจิต

 ดูไปที่ความรู้สึกสุข ก็ไม่เห็นมีจิตอยู่ในความรู้สึกสุข ดูไปที่ในความรู้สึกทุกข์ ก็ไม่ได้เห็นมีจิตอยู่

ในความรู้สึกทุกข์ เมื่อเที่ยวหาอยู่ หรือว่าจิตคือความคิด สุดท้ายหรือว่า จิตคือความคิด จงใจคิดเลย  

คิดบทสวดมนต์ว่า ค�าว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ขอความนอบน้อม 

จงมแีด่พระผูม้พีระภาค ผูเ้ป็นอรหนัต์ ตรสัรูช้อบได้ด้วยพระองค์ พระองค์นัน้ คดิบทสวดมนต์ จิตมนัเหน็

จิตที่คิด ทันทีที่จิตเห็นจิตท่ีคิด จิตรู้(ตื่น เบิกบาน) ก็เกิด พอจิตรู้(ตื่น เบิกบาน) เกิด ก็เป็นทันทีเลย  

จิตเห็นเลยว่า ร่างกายก็อยู่ส่วนกาย อย่างผม(เส้นผม) เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ ผม (เส้นผม) กับจิตเป็นคนละ

ส่วนกัน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ผม (เส้นผม) กับจิตเป็นคนละ

ส่วนกัน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ กับจิต เป็นคนละส่วนกัน กุศลกับจิตเป็นคนละ

ส่วนกัน อกุศลกับจิตเป็นคนละส่วนกัน ความปรุงดี ความปรุงชั่วทั้งหลาย เป็นคนละส่วนกันหมดเลย 

และแล้วก็เห็นจิตนั่นแหละ เดี๋ยววิ่งไปที่ตาแล้วก็ดับ วิ่งไปที่หู แล้วก็ดับ วิ่งไปคิดแล้วก็ดับ รู้สึกตัวขึ้นมา 

แล้วก็ดับ เป็นแต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นแล้ว ก็ดับไป เกิดแล้วก็ดับไป ร่างกายและจิตใจก็เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเรา 

สักอย่างเดียวเลย 

 ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ก็ไม่ใช่ตัวเรา

 ความสุข ความทุกข์ ก็ไม่ใช่ตัวเรา

 กุศล อกุศล เช่นโลภโกรธหลง ก็ไม่ใช่ตัวเรา

 จิตวิ่งไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ สั่งมันก็ไม่ได้ ตอนนั้นยังไม่เห็นว่า  

มันไม่ใช่เรา พอภาวนาไปเรื่อย ๆ ถึงจุดหนึ่ง ปัญญาเกิด ก็เห็นความจริงว่า ทุกอย่างเกิด ก็หายไป

 รูปเกิด และรูปก็ดับ เวทนาเกิด และเวทนาก็ดับ สัญญาเกิด สัญญาก็ดับ สังขารความปรุงดี 

ปรุงชั่ว เช่น โลภ โกรธ หลง เกิด และโลภ โกรธ หลง ก็ดับ จิตเกิดที่ตา ที่หู ที่จมูก ที่ล้ิน ที่กาย  

ที่ใจเกิดแล้วๆ ก็ดับ การท่ีคอยเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับ ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ ลักษณะเช่นน้ีเรียกว่า 

วิปัสสนากรรมฐาน 
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สัมมาสมาธิ : สมาธิถูกต้อง
 การที่คอยเห็นว่า ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ เช่นนี้เป็นข้ันเจริญปัญญา ตรงที่สามารถแยกธาตุ  

แยกขันธ์ได้ เห็นกายอยู่ส่วนกาย เห็นจิตอยู่ส่วนจิต เห็นความสุข ความทุกข์ อยู่ส่วนความสุขความทุกข์ 

เห็นกุศลอกุศล ตอนนั้นก็ยังไม่ข้ึนวิปัสสนากรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานนี้เร่ิมข้ึนเม่ือเห็นความ 

เกดิขึน้ ตัง้อยูแ่ล้วกด็บัไปของสภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ราแยกออกมาเป็นส่วนๆ นัน่แหละ เช่นรูปทีห่ายออก 

เกิดแล้วก็ดับไป

 รูปที่หายใจเข้า เกิดแล้ว ก็ดับไป รูปที่ยืน ที่เดิน ที่นั่ง ที่นอน รูปที่พอง ที่ยุบ เกิดแล้วก็ดับไป 

อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาอยู่ เราเจริญปัญญาอยู่ 

 รูปที่สุข ที่ทุกข์ เกิดแล้ว ก็ดับ หรือความสุขความทุกข์ทางใจ เกิดแล้ว ก็ดับ กุศลอกุศลทางใจ 

เกดิแล้วก็ดบั จติทีเ่กดิทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ เกิดแล้วกดั็บ ถ้าเห็นอย่างนีม้ากๆ 

ถึงจุดหนึ่ง ปัญญามากพอ จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิ รวมเอง ถึงเราไม่เคยเข้าฌาน วันนั้น จิตก็จะเข้า

ฌานของมันเอง เข้าอัปปนาสมาธิได้เอง จิตจะรวมลงมา แล้วมันมาตัดสินความรู้กันในสมาธิ การตัดสิน

ความรู้ในสมาธิ จะรู้ความจริงว่า ตัวเราไม่มี เมื่อตัวเราไม่มี เวลาจิตถอยออกมาแล้วย้อนกลับไปดู  

ก็จะพบว่า กายนี้กลวงๆ ไม่มีเราอีกต่อไปแล้ว และจิตใจก็เป็นแค่สภาวธรรม สภาวธรรมแต่ละชนิดๆ 

ไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวเลย ย้อนไปดูทวนเข้า ทวนออก ก็เห็นแต่ว่า ไม่มีเรา ตัวเราไม่มี 

ฝึกให้จิตเกิดปัญญา 
 ขั้นแรก คือตั้งจิตตั้งมั่น ให้ได้ก่อน เป็นผู้รู้ ผู้ดู ให้ได้ก่อน ถัดจากนั้น หัดแยกกาย แยกใจ แยกสุข 

แยกทุกข์ ออกไป แยกกุศล แยกอกุศลออกไป แล้วก็เห็นร่างกายเกิดแล้วก็เปลี่ยนไป เกิด ก็ดับไป  

เห็นความสุขความทุกข์ เกิดแล้วก็ดับไป เห็นกุศลอกุศลทั้งหลาย เกิดแล้วก็ดับไป เห็นจิตหมุนเวียน 

ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เกิดที่ตาแล้วก็ดับ เกิดที่หู แล้วก็ดับ

 เริ่มหัดภาวนาใหม่ๆ ไม่เห็นหรอก เมื่อหัดใหม่ๆคิดว่า จิตมีดวงเดียว และจิตนี้ วิ่งไปทางตาแล้ว 

ก็วิง่กลบัเข้ามาทีใ่จ วิง่ไปทางหแูล้ว กว็ิง่กลบัเข้ามาทีใ่จ ลกัษณะเช่นนี ้อย่างนีเ้รยีกว่าสนัตต ิความสบืเนือ่ง

ยังไม่ขาด เราเห็นว่า จิตมีดวงเดียว จิตเหมือนแมงมุมอยู่กลางใย มีอะไรมากระทบทางทิศนี้ก็วิ่งไป 

ตามใยนี้ แล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ตรงกลาง มีสิ่งมีอะไรมากระทบ มีแมลงมากระทบอีกเส้นหนึ่งทางหนึ่งก็วิ่ง

ไปทางนั้นแล้วก็วิ่งกลับมา เริ่มหัดใหม่ๆจะเห็นว่า จิตวิ่งไป วิ่งมาทางทวารทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ) แล้วก็กลับมาอยู่ที่ใจ ลักษณะเช่นนี้ชื่อว่าเห็นยังไม่จริง ยังไม่เห็นจริง ต้องเห็นจนกระทั่งว่า จิตเกิด

ที่ตา แล้วก็ดับลงที่ตา เกิดที่หู แล้วก็ดับลงที่หู เกิดท่ีจมูกแล้วก็ดับลงที่จมูก ฯลฯ เกิดขึ้นที่ใจแล้ว  

ก็ดับลงที่ใจ
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สัมมาวายามะ : เพียรถูกต้อง ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 ค่อยๆ ฝึก ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ ดู ค่อยๆ สังเกตไป ขั้นแรก อาจแยกกายกับใจออกจากกันก่อน เช่น 

ร่างกายยิ้ม ลองยิ้ม เห็นร่างกายยิ้มไหม รู้สึกไหม ร่างกายก�าลังยิ้มอยู่ รู้สึกไหม ร่างกายพยักหน้า  

รู้สึกไหม เบื้องต้น ยิ้มไว้ก่อน ถ้าเริ่มกรรมฐาน (เริ่มแทรกแซงจิต ตั้งใจท�า) เอาแล้ว บัดนี้ จะดูจิตแล้ว 

ไม่ได้ผลหรอก จิตจะมีสมาธิ จิตใจต้องมีความสุข เริ่มต้นยิ้มไว้ก่อน ยิ้มมีความสุขก่อน บางครั้งหัวเราะ 

เหน็ร่างกายมันหวัเราะ เหน็ร่างกายยิม้ นัง่นานๆ คนับ้างไหม เหน็ร่างกายมนัเกา เหน็ร่างกายเคลือ่นไหว 

เราเป็นคนดู ค่อยหัดดู ไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ละคนสามารถรู้กาย รู้ใจตัวเองได้อยู่แล้ว แต่ละเลย 

ที่จะรู้เท่านั้นเอง พยักหน้า ให้เห็นร่างกายพยักหน้า ค่อยๆ รู้สึกไป ค่อยๆ ดูไป ถึงจุดหนึ่ง มันจะปิ๊ง 

ขึ้นมาเอง ตัวที่พยักหน้าอยู่ มันเป็นวัตถุเท่านั้นเองเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันยิ้มเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง 

มันกระดุกกระดิก มันไม่ใช่เราหรอก เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นเอง นี่หัดอย่างนี้ มันจะค่อยๆ

เกิดปัญญาขึ้นมา เห็นความจริงของรูปว่า ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นเพียงแค่วัตถุเท่านั้นเอง แล้วมาดู 

ความสุขความทุกข์ 

 รู้จักความสุข ไหม ใครรู้จักความสุข บ้าง ยกมือ ใครรู้จักความสุขบ้าง 

 ความสุขเราก็รู้จัก ใช่ไหม ความทุกข์เราก็รู้จักใช่ไหม การปฏิบัติไม่ยากอะไร จิตมีความสุข รู้ว่า 

ก�าลงัมคีวามสขุอยู ่เราจะเหน็ว่า ความสขุเป็นสิง่ทีแ่ปลกปลอมเข้ามา เป็นส่ิงทีจิ่ตไปรู้เข้า ไม่ใช่จิตหรอก 

เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเราหรอก ไม่ใช่คนภายในบ้าน

เราด้วย ความทุกข์ผ่านมาแล้ว ก็ผ่านไป แม้การปฏิบัติจริงๆ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอก ไปนั่งสมาธิให้

จิตสงบแบบเข้าฌาน ยากกว่ากันเยอะเลย ส่วนการเจริญปัญญา เข้าฌานไม่เป็น (เข้าฌานไม่ได้) ก็ท�าได้ 

ความสุขเราก็รู้จัก ความทุกข์เราก็รู้จัก ร่างกายยืน เดิน นั่ง นอน (กิน ดื่ม ท�า พูด คิด) แล้วก็รู้จัก ร่างกาย

พยักหน้าเราก็รู้จัก ก็แค่คอยรู้สึกไป คอยดูไป ร่างกายเคลื่อนไหว ก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหว ใจเป็นแค่

คนดู (เป็นคนดูอยู่วงนอก) จะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยว่า ร่างกาย ไม่ใช่ตัวเราหรอก ความสุขความทุกข์เกิดขึ้น 

เราเป็นคนดูอยู่ จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ ไม่ใช่เห็นด้วย ความสุขความทุกข์เป็นสิ่งท่ีแปลกปลอมเข้ามา ไม่ใช ่

ตัวเราหรอก กุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้น จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ ก็จะเห็นเลย กุศลอกุศล โลภ โกรธ หลง 

ทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิต มาแล้วก็ไป ไม่ใช่ตัวเราหรอก แค่เฝ้าดูลงไป

อย่างนี้ แล้วก็ตัวจิตเอง เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตา เดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางจมูก หัดดูไปเร่ือยๆ  

ในที่สุด ก็เพราะว่าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่ตา แล้วก็ดับ จิตเกิดที่หู แล้วก็ดับ จิตเกิดที่ใจ แล้วก็ดับ 

ในความเป็นจริงแล้ว จิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แต่เกิดดับรวดเร็วมากจนเรามองไม่เห็นว่า มันเกิดดับ

เหมือนอย่างแสงสว่างหลอดไฟสว่าง เราคิดว่า ไฟฟ้าเที่ยง ก็แสงสว่างมันคงที่ จริงๆ ไฟฟ้าเกิดดับอยู่

ตลอดเวลา 

14. ��������� (�.�����) 195-212.indd   206 17/5/2562   10:18:26



207จิตตภาวนา

 ใครเคยเห็นฟิล์มหนังแบบโบราณบ้าง ยกมือสิ มีไหม คนโบราณก็เคยเห็น ฟิล์มหนังแบบโบราณ 

แต่ละรปูๆ ไม่ได้เคลือ่นไหว นกึออกไหม มนัเป็นคนละรูปกนันกึออกไหม แต่พอมนัเคล่ือนทีต่่อกนัอย่าง

รวดเร็ว แล้วรู้สึกว่ามีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเคลื่อนที่ได้ จิตนี้ก็เหมือนกัน จิตนั้น ก็แค่เพียงฟิล์มหนังใบหนึ่ง 

ดวงหนึ่ง แต่มันเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างรวดเร็วจนเราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆ เรามาลองหัดดู ดูไปจนเห็น 

ของจริงไปเลย ในกายนี้ ก็ไม่ใช่ตัวเรา ความสุขความทุกข์ ไม่ใช่ตัวเรา กุศลอกุศล ไม่ใช่ตัวเรา  

ตัวจติเอง กไ็ม่ใช่ตวัเรา เดีย๋วกเ็กดิ เดีย๋วก็ดบั การดอูย่างนีแ้หละ เรยีกว่าการเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน 

 อย่าไปกลวัค�าว่า วปัิสสนา คอืการเหน็แจ้ง การเหน็จรงิ การเหน็ถกูต้อง หมายถงึเหน็กายถกูต้อง 

เหน็อะไร เหน็ร่างกายไม่เทีย่ง ร่างกายเป็นทกุข์ ร่างกายไม่ใช่ตวัเรา เหน็ถกูต้อง เหน็ความสขุความทกุข์

ถูกต้อง เห็นความสุข ความทุกข์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ บังคับไม่ได้ เห็นกุศลอกุศลถูกต้อง ก็เห็นกุศลอกุศล

ทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ บังคับไม่ได้ เห็นจิตถูกต้อง ก็เห็นจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ บังคับไม่ได้ แต่ละคน

สามารถรู้กายรู้ใจของตัวเองได้อยู่แล้ว แค่ละเลยท่ีจะรู้เท่านั้น ต่อไปนี้ต้ังใจใหม่ กลับเนื้อกลับตัวใหม่ 

อย่าลืมตัวเองบ่อย พยามยามรู้สึกตัวเองบ่อยๆ รู้สึกตัวเรื่อยๆ อย่าให้ใจหนีไป รู้สึกตัว ใครรู้สึกตัว  

ใจหนีไปคิดคอยรู้ทัน ใจหนีไปคิดคอยรู้ทัน ที่รู้สึกตัวขึ้นมา รู้สึกตัวขึ้นมา 

 ถ้าปัญญาเริ่มท�างาน บางคนนั่งแปรงฟัน ยืนแปรงฟัน ก�าลังเคล่ือนไหวด้วยมืออยู่ นี่แปรงมา 

ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยรู้เลย พอหัดเจริญสติหัดรู้สึกตัว จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา แปรงๆ อยู่

รู้สึกขึ้นมา มือนี้ไม่ใช่เราแล้ว เป็นวัตถุอะไรที่ก�าลังเคลื่อนไหวอยู่ ใบหน้าที่ขยับอยู่นี่ ไม่ใช่ตัวเราแล้ว 

ใบหน้าที่ส่ายไปส่ายมา นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้ว จะรู้สึกเอง 

 หรือบางคนนอนอยู่ แล้วก็ตื่นขึ้นมา รู้สึกตกใจ ไม่รู้ตัวอะไรนอนอยู่ มันไม่ใช่ตัวหนู อีกต่อไปแล้ว 

มันเป็นรูปที่นอนอยู่ รูปที่อยู่ในอิริยาบถนอนเท่านั้นเอง จิตจะเกิดปัญญา จะรู้ความจริงว่า ตัวเราไม่มี

หรอก เดี๋ยวจะค่อยๆเห็นเอง ค่อยๆฝึกไป ไม่ได้ยากอะไร

การปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา 
 การพฒันาจติ

8
 อย่างแรก จติฟุ้งซ่านมาพฒันาให้จติสงบ ด้วยการน้อมจิตไปอยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว

ที่มีความสุข ต้องเลือกเอาเองว่า เราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุข แต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส  

ถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุข ดูมวยแล้วมีความสุข อย่างนี้มันยั่วกิเลส อันนี้จิตนี้แกว่งไปตลอดเลย จิตไม่ 

สงบหรอก เดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะ มีเมียน้อย มีความสุข แต่ไม่สงบหรอก เกิดวุ่นวายเกิดจลาจล  

ต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสตัณหา 

 8
 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช. จิตตภาวนา [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : https://www.youtube.com/

watch?v=gT8l2QQjjS0 [23 เมษายน 2562]
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 อย่างภาวนาว่าพุทโธๆ นี้ ไม่ยั่วกิเลส ดูลมหายใจ ไม่ยั่วกิเลส ดูอาการท้องพองยุบ ไม่ยั่วกิเลส 

เลือกเอา อันไหนเหมาะกับเรา เราอยู่กับอารมณ์อันใดแล้วมีความสุข ก็อยู่กับอารมณ์นั่นแหละ ก็จะได้

ความสงบขึ้นมา เราได้ความสงบแล้ว อย่าอยู่เฉยๆ 

 ถ้าท�าตรงนี้ ไม่เป็น ก็ข้ามเลย ก็ได้ มาฝึกสมาธิชนิดที่ ๒ ท�าภาวนาว่า พุทโธๆ หายใจอะไร  

อย่างเหมือนเดิมแหละ ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ แล้วจิตหนีไปคิดรู้ทัน จิตไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือ 

ที่เท้า ที่ท้อง ที่ลมหายใจ รู้ทัน จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน หรือรู้ทันจิตท่ีไหลไปคิด จิตก ็

ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ ผู้ดู จิตเป็นผู้รู้ผู้ดู แล้วก็มาหัดแยกธาตุ แยกขันธ์ เห็นร่างกายมันนั่ง ใจเป็นคนดู  

เห็นร่างกายหายใจ ใจเป็นคนดู ร่างกายพยักหน้า ใจเป็นคนดู หัดไปเรื่อยๆ 

 ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกาย คอยรู้สึก ก็จะเห็นมันมาชั่วคราวแล้วก็หาย ดับไป 

 ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ คอยรู้สึก ก็จะเห็นว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย ดับไป 

 กุศลอกุศลเกิดขึ้นที่ใจ ก็คอยรู้สึกไป ก็เห็นว่า อยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย ดับไป 

 จิตไปดู จิตไปฟัง จิตไปคิด อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ดับไป อย่างนี้แหละ เป็นการเจริญจิต

 ปัญญาจะค่อยแก่รอบข้ึนเป็นล�าดับๆ ในช่วงแรกๆ ปัญญาเบื้องต้น จะเห็นว่า ตัวเราไม่มี  

สิ่งทั้งหลายเกิดและดับทั้งสิ้น จริงๆ มันไม่มีหรอก ค่อยๆ ดู ๆ ค่อยๆ หัดไป มันไม่ยาก ไม่ยากหรอก  

แต่ถ้าไม่ฝึก ยากที่สุดเลย พอไหวไหม เปิดไฟหน้าตัวเดียวได้เห็นเลย ทุกอย่างในกาย ในใจ เกิดแล้วดับ 

เอาตรงน้ีให้ได้ก่อน แล้วถัดจากนั้น ก็มาดูต่อไป ปัญญามันจะค่อยแก่กล้าข้ึน สุดท้าย จิตจะเห็น 

ความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก จิตจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆ มีแต่ทุกข์มากบ้าง ทุกข์น้อยบ้าง  

ในขณะนี้ ภูมิจิต ภูมิธรรมเราไม่ถึงขนาด ท่ีจะเห็นร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆ เราจะเห็นแค่ว่าร่างกาย 

เป็นทุกข์บ้าง เป็นสุขบ้าง รู้สึกไหม คอยรู้สึกไป คอยรู้สึกไป

 ถ้าเรามีสติ เห็นร่างกายมันท�างานไปด้วย เราจะพบเลยว่าร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอด

เวลา ท�าไมเราเปลี่ยนอิริยาบถ เราเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะเราถูกความทุกข์มันบีบคั้น 

 ท�าไม เราต้องหายใจเข้า แล้วก็เปลี่ยนเป็นหายใจออก หายใจออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้า 

เพราะถูกความทุกข์บีบคั้น เรามีสติอยู่ในกายเนืองๆ ที่เห็นในกายนี้ ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอด 

เวลาเลย เฝ้าดูเฝ้าดูไป ให้มันพอ มันหมดความรักใคร่ยึดถือในร่างกายนี้แหละ เมื่อไม่รักในร่างกายนี้ 

มันจะไม่รักในตา ในหู ในจมูก ในลิ้น ในกายด้วย ตา หู จมูก ลิ้น มันก็คือกายนั่นแหละ

 เม่ือไม่รักในตา มันก็ไม่หลงในรูป เมื่อไม่รักในหู มันจะไม่หลงกับเสียง เมื่อได้เห็นรูป มันไม่ 

หลงใหลไป จิตจะไม่ยินดีไม่ยินร้าย

 กามและปฏิฆะจะไม่มี การละกิเลส จะละโดยที่กิเลสไม่เกิด ไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วละ 
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 การละกิเลสในขั้นเฉียบขาด กิเลสไม่เกิด ไม่ใช่ว่าต้องไปละมันเป็นคราวๆ ถ้าเราภาวนาถึงขีดสุด

เห็นร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆ กามและปฏิฆะจะไม่เกิดขึ้น กามและปฏิฆะไม่เกิดขึ้น

 การภาวนาในข้ันเดนิปัญญา(เจรญิปัญญา) ขัน้สดุท้าย จะลงมาทีจิ่ต แต่พระเถระในสมยัพทุธกาล 

บางองค์ท่านก็ดูกายเป็นฐาน ใช้กายเป็นวิหารธรรม แต่เวลาตัด ตัดที่จิต อย่างพระอานนท์  

ในพระไตรปิฎกบอกว่า พระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมาก 

 กายคตาสติ ในสูตรนี้ ตรงกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไม่ใช่กายคตาสติ คือผมขนเล็บฟันหนัง 

ไปรู้ลมหายใจ รู้อิริยาบถ รู้ความเคลื่อนไหว รู้ความเป็นก้อนธาตุของมัน บางองค์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ 

ด้วยการรู้เวทนา นะ แล้วตัดท่ีจิตอย่างพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร บางองค์ท่านรู้จิตและตัดที่จิต 

อย่างพระอนรุทุธะ บางองค์ท่านเจรญิธัมมานปัุสสนาแล้วก็ตัดทีจิ่ต อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่าง 

ฉะนั้น เวลาการปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าขั้นต้นต้องดูกาย ขั้นท้ายต้องดูจิต ไม่จ�าเป็นหรอก การตัดกิเลสทุกขั้น 

ทุกตอน ตัดที่จิตทั้งสิ้น ตั้งแต่ขั้นโสดาบันก็ตัดลงที่จิต ขั้นสกทาคามี ขั้นอนาคามี ขั้นอรหัตมรรค ตัดที่

จิตทั้งหมดเลย สังโยชน์อยู่ที่จิต แต่อาศัยการเรียนรู้ความจริงของธาตุ ขันธ์ กายใจ 

 คนไหน ถนัดดูกายดูกายไปก่อน การดูกายที่ถูกต้องนั้น มีจิตเป็นคนดู เป็นผู้รู้อยู่วงนอก การดู

กายทีถ่กูต้องนัน้ มจีติเป็นคนด ูไม่ใช่รูแ้ต่กาย ถ้ารูแ้ต่กาย เรยีกว่าเพ่งกาย ไม่เดนิปัญญา(ไม่เจรญิปัญญา) 

มันจะนิ่งๆ อยู่อย่างน้ัน คนท่ีดูกาย เขาก็เห็นจิต คนที่ดูจิตก็จะเห็นกาย ก็จิตเราเปลี่ยนไป เพราะตา 

มองเห็น เพราะหูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายกระทบสัมผัส จิตก็เปลี่ยน มันจะรู้ทั้งทางกาย

และทางจิต เพียงแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นตัวหลักของเรา ในเวลาขั้นที่จะล้างกิเลส ล้างลงที่จิตเหมือน 

กันหมด

 ค่อยฝึกไปจนวันหนึ่ง เรารู้แจ้งข้ึนมา ครั้งหนึ่ง หลวงปู่ดูลย์ ปรารภธรรมะขึ้น เออเราสังเกต  

นักปฏิบัติส่วนใหญ่ ที่กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ท่ีมีชื่อเสียงมากๆ ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ ท่านพูดอย่างนี้ 

สงสัย ผีใหญ่ ภายหลังพระอุปัฏฐากเฉลยว่า ผีใหญ่ แปลว่า พรหมชั้นอนาคามี นักปฏิบัติส่วนใหญ่  

ที่ว่าเก่งๆ ไปติดอยู่ชั้นอนาคามี ท�าไมไปติดอยู่ที่พรหมโลก เพราะติดตัวจิต ปล่อยวางจิตไม่ได้และ 

หลวงปู่ดูลย์ สอนหลวงพ่อปราโมทย์ไว้ว่า จ�าไว้นะ พบผู้รู้ ให้ท�าลายผู้รู้ พบจิตให้ท�าลายจิต จึงจะถึง

ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง 

 ภายหลัง ท่านหลวงพ่อพุธ เลยขยายความข้อความนี้ให้หลวงพ่อปราโมทย์ฟัง ค�าว่า ท�าร้ายจิต 

ท�าร้ายผู้รู้ หมายถึงไม่ยึดถือจิต ไม่ยึดถือตัวผู้รู้ ท่านบอกว่า จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่ เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่ 

มันจะเจาะท�าลายเปลือกออกมาเอง หน้าที่ของเรา ท�าลูกไก่เรา ไม่ให้แท้งเสียก่อน ให้กลายเป็นไข่ข้าว 

รู้จักไหม ไข่ข้าว ให้ลูกไก่นี้ โตออกมา ให้ได้ แล้วลูกไก่จะเจาะเปลือกออกมาเอง
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 การจะท�าลายผู้รู้นั้น ไม่ใช่เราท�าลาย แต่เราบ่มเพาะลูกไก่ตัวนี้ ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญานี้

เรื่อยไปเลย เมื่อไหร่ ปัญญาแจ้งในอริยสัจ ๔ ถ้าปัญญาแจ้งในอริยสัจ ๔ ลูกไก่ที่โตเต็มที่ ลูกเจี๊ยบที่โต

เต็มที่แล้ว จะเจาะเปลือกคืออาสวะออกมาเอง จะท�าลายอาสวะออกมาได้เอง ครูบาอาจารย์สอนมา 

เอามาบอกต่อ ต่อไปนี้ ก็ตัวใครตัวมัน ใครท�า ก็ท�าเอาเอง ใครท�าก็คงจะได้ ใครไม่ท�า ไม่มีทางได้ ใครท�า 

มีโอกาสได้ จะได้ชาตินี้หรือได้ชาติถัดไป หรืออีก ๑๐๐ ชาติ ๑๐๐๐ ชาติก็ต้องท�า ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติ

เสียตั้งแต่วันนี้ ไม่มีทางหรอก หวังว่าจะไปเจอพระศรีอริยเมตไตรยแล้วจะได้ง่ายๆ ไม่มีทางหรอก  

ถ้าไม่เคยปฏิบัติเสียตั้งแต่วันนี้ วันข้างหน้า มันก็ยากอีก ให้มันยากตั้งแต่วันนี้ อดทนเข้า ฝึกให้จิต 

ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว ดูจิตมันท�างานไป ดูกายมันท�างานไป จิตเป็นผู้รู้ผู้ดู ค่อยๆหัด ค่อยๆดูไป

 ปัญญามันก็เกิดมาเป็นล�าดับๆ เบื้องต้นเห็นว่า ตัวเรา ไม่มี เห็นว่า ทุกอย่างเกิดแล้วดับ ถ้าถึง

ท�าลายตัวผู้รู้ ปล่อยวางจิตได้ ปล่อยวางจิตได้ ใจจะไปเห็นสภาวธรรม อีกชนิดหนึ่ง ท่ีไม่เกิด ไม่ดับ  

จะเห็นแจ้งในสภาวะที่ไม่เกิด ไม่ดับ คือพระนิพพาน พระนิพพานมีอยู่แล้ว มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เอง 

ไม่เคยหายไปไหนเลย แต่จติของเราไม่มคีณุภาพท่ีจะเหน็เอง จิตของเราเป็นจิตท่ีหลงฟุ้งซ่านอยูก่บัความ

ปรงุแต่ง หลงอยูก่บัความอยากหลงอยูก่บัความด้ินรน ฉะนัน้ เราไม่เห็นธรรมะคอืนพิพานซ่ึงเป็นธรรมะ

ที่พ้นจากความอยาก พ้นจากความปรุงแต่งดิ้นรน เรามาฝึกจิต ฝึกใจของเราไปเรื่อย ๆ จนมันพ้น 

ความอยาก จิตที่พ้นความอยากได้นั้น มีวิธีเดียวคือเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้ง

บทสรุป

 เมื่อเห็นว่า กายนี้ ใจนี้ เป็นทุกข์ล้วนๆ เมื่อไหร่ มันจะหมดความอยากในกายในใจ ความอยาก

ทั้งหลาย มันมีแค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุข อยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ ความอยากลึกๆ มันมีเท่านั้นเอง 

ถ้ามันเห็นความจริงแล้วว่า กายนี้ ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุข ไม่มี 

 เพราะความอยากอย่างนี ้ไร้เดยีงสา ความอยากให้กายให้ใจเป็นทกุข์กไ็ม่ม ีเพราะมนัเป็นตวัทกุข์ 

มันจะพ้นทกุข์ได้อย่างไร ถ้าเหน็แจ้งทกุข์ได้ขนาดนี ้เดีย๋วเหน็ทกุอย่างแจ้ง จติจะละสมทุยัอตัโนมตั ิไม่ใช่

สมุทัยเกิด แล้วต้องละ แต่การละสมุทัยในขั้นนี้ ก็คือสมุทัยไม่เกิด ไม่เกิดอีกแล้ว เพราะรู้ทุกข์อย่างแจ้ง 

สมุทัยจะไม่เกิดอีกแล้ว เมื่อไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหา จะแจ้งนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเลย ไม่ต้องไปค้นหา

เลยนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย 

 เรามาเจรญิมรรค ฝึกไปตามข้ันตอนมศีลี แล้วกฝึ็กจติให้สงบ มาฝึกจิตให้ตัง้มัน่ มาหดัเจริญปัญญา 

แยกธาตุแยกขันธ์ เส้นทางเดินที่ครูบาอาจารย์พาเดินมา ท่านก็พาเดินมาทางนี้แหละ เราอยากเดินต่อ

กเ็ดนิเอา แล้วจะพบว่า ชวิีตของเราจะเปลีย่น เราจะเปล่ียนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลย แต่ถ้าเรานัง่สมาธิ
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อย่างเดียว ชีวิตไม่เปลี่ยนหรอก สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านอยู่ไปตลอดชีวิต แต่ถ้าท�าความสงบพอให้มีแรง 

และเจริญปัญญาต่อ ชีวิตจะเปลี่ยน เปลี่ยนในเวลารวดเร็วด้วย ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมะที ่

ไม่เนินช้า ถ้าเราลงมือท�าจริงๆ ท�าถูกต้องตามที่ท่านสอน ไม่เนินช้าหรอก เราจะพบเลยว่า ถ้ารู้ทุกข ์

อย่างแจ่มแจ้ง ก็เป็นอันละสมุทัย ละอัตโนมัติเลย สมุทัยไม่เกิด ตัณหาไม่เกิดอีก ถ้าตัณหาไม่เกิด  

เห็นแจ้งพระนิพพานอยู่ตรงนั้นแหละ แจ้งนิโรธอยู่ตรงนั้นแหละ ฉะนั้น การรู้ทุกข์ ละสมุทัย แจ้งนิโรธ 

เกิดอริยมรรค เกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเอง และพวกเราต้องฝึก ยังมีโอกาส ยังทันอยู่ อย่าประมาท 

พากเพียรให้ต่อเนื่อง ก็ยังคงมีโอกาสทันอยู่.

บรรณานุกรม

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เลม่ที ่๑๐, 

๑๒, ๒๕, ๓๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

 . มหาจุฬาอรรถกถา ภาษาบาลี อปทานอรรถกถา ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

 . มหาจุฬาอรรถกถา ภาษาบาลี ชาตกัฏฐกถา ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มหาจุฬาอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวทิยาลยั ทฆีนกิาย มหาวรรค และขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒-๒๕๕๘.

เว็บไซต์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม. จิตตภาวนา. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.

youtube.com/ watch?v=8xmJ9w2pHCQ [20 ธันวาคม 2561] 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช. จิตตภาวนา [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.youtube.com /

watch?v=gT8l2QQjjS0 [23 เมษายน 2562]

หลวงพ่อเทยีน จิตตฺสุโภ. ส่ิงทีฝ่ากไว้. [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : http://www.watsanamnai.org/index.

php?lay=show&ac=article&Id=539151596&Ntype=9 [20 ธันวาคม 2561]
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๑ ภาคภาษาไทย
ตอน ๒ พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้น�าทางสังคมเชิงพุทธ
พระครูปริยัติกิตติธ�ำรง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศำสตร์ มจร 

เจ้ำอำวำสวัดนำยำว

บทน�า

 ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงควำมดีใจชื่นชมยินดี (Congratulations) กับบัณฑิตใหม่ทั้งหมดทุกรูป 

ทุกท่ำนและทุกระดับ ทั้งในระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก ที่ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต

ในกำรศึกษำอย่ำงงดงำมอีกล�ำดับหน่ึง จึงนับได้ว่ำ ท่ำนเป็นผู้ที่มีเกียรติและได้รับเกียรติอย่ำงสูงสุด 

ในวนันี ้จนมโีอกำสได้เข้ำรบัปรญิญำบตัรจำกท่ำนเจ้ำประคณุสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก 

ด้วยควำมชื่นชมยินดีและภำคภูมิใจในวันนี้ (๒๕-๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒) ณ อำคำรหอประชุม มวก. 

๔๘ พรรษำ มหำวชริำลงกรณ์ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณวทิยำลยั ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยำ

 ในกำรศึกษำเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธนั้น จ�ำเป็นจะต้องท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

แนวคิด ทฤษฎีท่ีมีส่วนเกี่ยวเน่ืองกัน โดยกำรศึกษำในประเด็นดังกล่ำวจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องม ี

ทั้งแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชำกำรทั้งตะวันออกและตะวันตกเพื่อเป็นกำรศึกษำถึงควำมเป็นมำของ

แนวคิดดังกล่ำวและท�ำให้มีควำมเข้ำใจดียิ่งขึ้น

ความหมายของภาวะผู้น�าหรือความเป็นผู้น�า (Leadership) 

 ค�าว่า ภาวะผู้น�าหรือควำมเป็นผู้น�ำหมำยถึง เป็นศิลปะที่จ�ำเป็นและส�ำคัญยิ่งต่อนักบริหำร 

ที่จะน�ำพำองค์กำรไปสู่ควำมส�ำเร็จ เป็นผู้ตัดสินใจ ก�ำหนดปัญหำวำงแผนและรับผิดชอบต่อควำม 

อยู่รอด หรือกำรพัฒนำขององค์กำรเป็นกระบวนกำรท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอื่น กระตุ้นให้คนร่วมมือ

หรือปฏิบัติงำนตำมผู้น�ำนั้นด้วยควำมศรัทธำนับถือ และด้วยควำมเต็มใจอย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน 

จนงำนส�ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่ง
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ความหมายของผู้น�า ตามศัพท์ LEADERSHIP 
 L = LOVE เป็นผู้ที่ให้ควำมรักต่อผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคน 

 E = Example เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งต่อหน้ำและลับหลัง 

 A = Adaptation กำรปรับตัวอย่ำงเหมำะสมกลมกลืน Arbitration มีควำมเด็ดขำด 

 D = Decision กำรตัดสินใจ Delegation มอบหมำยงำนเป็น

 E = Enthusiasm มีควำมกระตือรือร้น Education ใฝ่เรียนรู้ Experience เน้นประสบกำรณ์

 R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบ 

 S = Sincere มีควำมจริงใจ Solving แก้ไขปัญหำได้ดี 

 H = Human Relation ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี Harmoy ควำมสำมัคคี 

 I = Intellectual มีสติปัญญำ ปฏิภำณไหวพริบดี 

 P = Personality มีบุคลิกภำพดี Persuasiveness มีควำมน่ำเชื่อถือ และ Powerful อ�ำนำจ 

บำรมี

  ผู้น�า ตำมควำมหมำยในพจนำนุกรมศัพท์สังคมวิทยำ (รำชบัณฑิตยสถำน ๒๕๒๔) หมำยถึง ผู้ใด

ทีน่�ำให้ผูอ้ืน่ท�ำสิง่ต่ำงๆ โดนตนเองอำจเป็นผูเ้ริม่แสดงพฤติกรรม หรือเป็นผู้วำงแผนโดยกำรจัดระเบยีบ 

หรือควบคุมกำรกระท�ำของผู้อื่น หรือโดยกำรใช้อ�ำนำจหรือต�ำแหน่งของตน และหมำยถึง บุคคลที่ใช้

ควำมสำมำรถในกำรเกลี้ยกล่อมให้ผู้อื่นยอมตำมด้วยควำมสมัครใจ

ความหมายของภาวะผู้น�า
 โดยทั่วไปนักวิชำกำรมักจะถือว่ำ “ผู้น�ำ " (Leaders) เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Persons) 

ส่วน “ภำวะผู้น�ำ (Leadership) นั้น เป็นสิ่งที่แสดงออกมำ (Actions) จำกบุคคล ที่เป็นผู้น�ำอย่ำงเป็น 

กระบวนกำร ดังนั้น กำรจะเข้ำใจควำมหมำยของ “ผู้น�ำ” มักจะไม่เป็นปัญหำมำกนัก ทั้งนี้เพรำะจะรู้

ว่ำใครเป็นผู้น�ำนั้น ก็มักจะพิจำรณำจำกต�ำแหน่ง (Position) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่ำว

 กำรท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำหรือควำมเป็นผู้น�ำ (Leadership) นั้นเป็นเร่ืองยำก  

แต่อย่ำงไรก็ตำม นักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น�ำเอำไว้ต่ำงๆ กันหลำยทรรศนะดังนี้

 ประสำน หอมพูลและทิพวรรณ หอมพูล ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น�ำ หมำยถึง 

กระบวนกำรที่ผู้น�ำใช้อิทธิพลหรืออ�ำนำจที่ตนมีอยู่ในกำรชักน�ำหรือโน้มน้ำวให้ผู้ใต้บังคับบัญชำภำยใน

องค์กำรหรือในกลุ ่มคนในสถำนที่ต่ำง ๆ เพื่อให้สมำชิกของกลุ ่มได้ปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพที่สุดให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร
1  

 1
 ประสำน หอมพนูและทิพวรรณ หอมพูน, การบรหิารงานบคุคล, (กรงุเทพมหำนคร : ฟิสกิส์เซน็เตอร์, ๒๕๔๐). 

15. ����������� (�������������) 213-5-232.indd   216 17/5/2562   10:19:31



217การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้น�าทางสังคมเชิงพุทธ

 สมยศ นำวิกำร ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น้ำ หมำยถึง กระบวนกำรของกำรสั่งกำรและ

ใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มสมำชิกภำยในองค์กำร 

 Yuki ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น�ำ หมำยถึง ควำมสำมำรถของบุคคลในกำรหลอม  

ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมคิด ควำมสนใจ ควำมต้องกำร หรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

ในองค์กำรให้หันไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีศิลปะ ไม่มีควำมขัดแย้งในองค์กำรอีกต่อไป ในขณะใด 

ขณะหนึ่ง หรือในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็น

พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน�ำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน

 Dubrin ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ภำวะผู้น�ำ หมำยถึง เป็นควำมสำมำรถที่จะสร้ำงควำม 

เชื่อมั่นและให้กำรสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร 

 Nelson และ Quick ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น�ำ (Leadership) ว่ำ หมำยถึง กระบวนกำร 

ในกำรแนะแนวและน�ำทำงพฤติกรรมของคนในสภำพของกำรท�ำงำน 

 Gibson, Ivancevich และ Donnelly มองภำวะผู้น�ำ (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

กันของสมำชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น�ำเป็นตัวแทนในกำรเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคล 

อื่นๆ ในกลุ่มภำวะผู้น�ำจึงเก่ียวข้องกับกำรใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เป็นตัวแทนของ 

กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกคนอื่นในกลุ่ม ท้ังนี้  

กำรเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มด้วยผู้น�ำอำจจะเป็นบุคลลท่ีมีต�ำแหน่ง 

อย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ ซึ่งเรำมักจะรับรู้เก่ียวกับผู้น�ำที่ไม่เป็นทำงกำรอยู่เสมอ 

เนือ่งจำกบคุคลน้ันมลีกัษณะเด่นเป็นท่ียอมรบัของสมำชกิในกลุม่ท�ำให้สมำชิกและพฤติกรรมทีม่นี�ำ้หนกั

และเป็นเอกภำพ โดยเขำจะใช้ภำวะผู้น�ำในกำรปฏิบัติกำรและอ�ำนวยกำร โดยใช้กระบวนกำรติดต่อ

สัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่ม

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น�า หมำยถึง “กระบวนกำรที่ผู้น�ำใช้อิทธิพลและอ�ำนำจท่ีมีของตนกระตุ้น  

ชีน้�ำให้บุคคลอืน่เกดิควำมเตม็ใจแล้วกระตอืรือร้นปฏบิติังำนให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ขององค์กร หรอื

ของกลุ่ม 

องค์ประกอบของภาวะผู้น�า

 ภำวะผู้น�ำนั้น มีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ ๓ ปัจจัย อันได้แก่

 ๑.  ผู้น�า (Leader) หมำยถึง ตัวบุคคลที่น�ำกลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัยลักษณะอย่ำงไร (To Lead is 

to Serve) กำรจะเป็นผูน้�ำทีย่ิง่ใหญ่ขึน้อยู่กับกำรบรกิำร กำรให้กำรช่วยคนอืน่ เพรำะถ้ำใครคดิช่วยเหลอื
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คนอื่นก่อน โดยเฉพำะเกิดมำต�่ำต้อยด้อยโอกำส ยิ่งต้องช่วยเหลือเขำและใครท่ีเกิดมำมีน้อยในชีวิต  

ควรจะได้มำกๆ โดยกฎหมำย ซึ่งศิลปะของกำรเป็นผู้น�ำไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเงินหรือสิ่งของเสมอไป

 ๒.  ผู้ตาม (Followers) หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจำกผู้น�ำ (To Lead is to 

Follow) กำรที่จะน�ำต้องรู้จักตำม ค�ำว่ำ Follow ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต จิตใจ ควำมรู้สึก อำรมณ์ 

และเหตุผลของเขำ สุภำษิตจีนได้สอนคนจีนมำหลำยร้อยปีแล้ว ได้บอกว่ำ “ผู้น�ำที่ดีเยี่ยมนั้น คือคนที่

ท�ำงำนส�ำเรจ็แล้วจะหำยตวัไป หำกเกดิปัญหำขึน้อกีเมือ่ใด เขำจะปรำกฏตวัขึน้อกีครัง้หนึง่” แต่คนไทย

ถ้ำมีอะไรผิดพลำดเกิดข้ึนจะซัดทอดคนอื่นไปเรื่อยๆ เวลำท�ำส�ำเร็จแล้วจะอยู่รอเพื่อรับกำรชื่นชม

สรรเสรญิเยนิยอ แสดงว่ำไม่ได้ถกูฝึกภำวะผูน้�ำ แต่ถ้ำถกูฝึกให้มจีติวญิญำณของภำวะผูน้�ำแบบจนี กจ็ะ

เป็นคนที่ยิ่งใหญ่

 ๓. สถานการณ์ (Situation) หมำยถึง เหตุกำรณ์และสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น

 ปัจจัยทั้ง ๓ ประกำรข้ำงต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภำวะผู้น�ำที่แสดงออกมำเป็นที่ทรำบกันว่ำ

ภำวะผู้น�ำจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสร้ำงอิทธิพลและค่ำนิยม อันมีผลกำรกระท�ำหรือพฤติกรรม ควำมคิด

จิตใจควำมรู้สึกท�ำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทำงที่ผู้น�ำประสงค์ กำรสร้ำงอิทธิพลนั้นอำจออกมำได้

ในหลำยรูปแบบ อำทิ กำรข่มขู่บังคับ กำรจูงใจ กำรโน้มน้ำวจิตใจ เป็นต้น

 แต่จำกกำรศกึษำพบว่ำ กำรใช้อทิธพิลในทำงลบ เช่น กำรบังคบันัน้ไม่ก่อให้เกดิผลดีในระยะยำว

เพรำะกำรบังคับข่มขู่น้ัน เป็นกำรสร้ำงควำมกลัวและควำมกดดันในกำรท�ำงำน อันจะก่อให้เกิดควำม

ไม่พึงพอใจในกำรท�ำงำนได้

 นอกจำกนี้ ผู้น�ำต้องสำมำรถชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกล้ำแสดงออกกล้ำเสี่ยงอย่ำงมีเหตุผล

โดยไม่ใช้สองมำตรฐำน ไม่กลัวในผลที่จะเกิดข้ึนเพรำะหำกกลัวหรือคิดแต่เพียงว่ำจะเกิดผลเสีย 

จึงไม่กล้ำท�ำกำรใดๆ ผลงำนก็ไม่อำจเกิดข้ึนได้เลยผู้น�ำต้องพยำยำมเสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำร

สร้ำงสรรค์กำรมีควำมคิดริเริ่มสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เพรำะปัญหำหนึ่งๆ นั้นมิใช่มีทำงแก้ไขเพียงทำงเดียว 

หำกแต่มีหลำยวิธีที่จะแก้ไขซึ่งต้องอำศัยกำรร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ค้นหำวิธีที่ดีที่สุด

 การน�า(Leading) เป็นกำรโน้นน้ำวจิตใจ สร้ำงอิทธิพลเหนือควำมรู้สึกและกำรกระท�ำของ 

บุคคลอื่น ท�ำให้เกิดควำมเชื่อถือและยอมตำม ดังนั้นจึงต้องอำศัยกำรน�ำที่ดี หำกปรำศจำกกำรน�ำ 

ที่ดีแล้วกระบวนกำรจัดกำรก็มิอำจประสบผลส�ำเร็จได้

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีน่ำสนใจเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำ นั่นก็คือ กำรเป็นผู้น�ำที่ดีมิได้หมำยควำมถึงกำรมี

ต�ำแหน่งบรหิำรระดบัสงูเสมอไป ผูท้ีไ่ม่มตี�ำแหน่งบรหิำรกส็ำมำรถเป็นผูน้�ำทีด่ไีด้หำกบคุคลนัน้สำมำรถ

สร้ำงอิทธิพลและค่ำนิยมที่มีต่อควำมคิดพฤติกรรมของบุคคลรอบข้ำง
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 องค์ประกอบทีส่�ำคญัส�ำหรบัควำมเป็นผูน้�ำกำรบริหำรยคุใหม่ ในกำรท่ีจะเลือกคนข้ึนมำเป็นผู้น�ำ

กำรบริหำรยุคใหม่ในองค์กำร โดยเฉพำะเรื่องของกำรมีอัจฉริยภำพทำงอำรมณ์ ควำมเฉลียวฉลำด  

มีไหวพริบ ควำมสำมำรถในกำรสนองตอบกำรพัฒนำวัฒนธรรมใหม่ และควำมสำมำรถในกำรมองหำ

โอกำสในภำพที่เป็นสำกล หรือมีควำมเป็นอินเตอร์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ท�ำงำนร่วมกับคนที่มี

วัฒนธรรม

 มียุทธศำสตร์วิสัยทัศน์โลก ท�ำงำนภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือด ด้วยเทคโนโลยี 

ทีท่นัสมยั ตดัสินใจอย่ำงรวดเรว็ ในกำรถ่วงดลุระหว่ำงควำมต้องกำรในเชงิอนรุกัษ์กบัในเชงิธรุกจิใจกว้ำง

ยอมรับฟังควำมเห็นของผู้อื่นเสียสละและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวิสัยทัศน์ในระยะยำวและน�ำไปสู่กำร

เปลีย่นแปลงองค์กำรอย่ำงรวดเรว็สำมำรถสร้ำงวสัิยทัศน์ร่วมกบัผู้อืน่ และโน้นน้ำวให้ผู้อืน่แปลวสัิยทัศน์

ไปสู่กำรปฏิบัติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ดังนั้น กำรจะเป็นผู้น�ำที่ดีได้นั้น ต้องเป็นได้ทั้งผู้น�ำและผู้ตำมในที่ทุกสถำนในกำลทุกเม่ือ เช่น 

สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช และสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช น�ำทัพออกรบสู้กับข้ำศึกศัตรู เป็นต้น 

จนได้รับชัยชนะในที่สุด

คุณสมบัติของผู้น�า

 ผู้น�า(Leader) ที่ได้รับกำรยอมรับจำกกลุ่มจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีผู้น�ำได้ดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับ 

คุณสมบัติของผู้น�ำว่ำ เหมำะสมกับกรณีเพียงใด แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อกล่ำวถึงผู้น�ำคนท่ัวไปจะคิดถึง 

ว่ำต้องมีคุณสมบัติที่เหมำะสม กับกำรเป็นผู้น�ำที่ดี ซึ่งมีผู้รู้ได้กล่ำวไว้หลำยท่ำน ศิริพงษ์ ศรีชยำรัตน์  

ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้น�ำว่ำควรมีคุณลักษณะใน ๙ ด้ำนคือ

 ๑. ความรู้ (Knowledge) กำรเป็นผู้น�ำนั้น ควำมรู้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่สุด ควำมรู้ในที่นี้มิได้  

หมำยถึงเฉพำะควำมรู้เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่เท่ำนั้น หำกแต่รวมถึงกำรใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนอื่นๆ 

ด้วยกำรจะเป็นผู้น�ำที่ดี หัวหน้ำงำนจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มำกเพียงใด ฐำนะแห่งควำมเป็นผู้น�ำ 

ก็จะยิ่งมั่นคงมำกขึ้นเพียงนั้น

 ๒. ความริเร่ิม (Initiative) ควำมริเริ่ม คือ ควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต 

อ�ำนำจหน้ำทีไ่ด้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยค�ำสัง่ หรือควำมสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ทีจ่ะแก้ไขสิง่หนึง่

สิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเองควำมริเร่ิมจะเจริญงอกงำมได้ หัวหน้ำงำนจะต้องมีควำม

กระตือรือร้น คือมีใจจ่องำนดี มีควำมเอำใจใส่ต่อหน้ำที่ มีพลังใจที่ต้องกำรควำมส�ำเร็จอยู่เบื้องหน้ำ
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 ๓.  มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness) ผู้น�ำท่ีดีีจะต้องไม่กลัว 

ต่อ อันตรำย ควำมยำกล�ำบำก หรือควำมเจ็บปวดใดๆ ทั้งทำงกำย วำจำและใจ ผู้น�ำที่มีควำมกล้ำหำญ 

จะช่วยให้สำมำรถผจญต่องำนต่ำงๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้นอกจำกควำมกล้ำหำญแล้ว ควำมเด็ดขำด  

ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องท�ำให้เกิดมีขึ้นในตัวของผู้น�ำเองต้องอยู่ในลักษณะของกำร “กล้ำได้  

กล้ำเสีย” ด้วย

 ๔.  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations) ผู้น�ำที่ดีจะต้องรู้จักประสำนควำมคิด ประสำน

ประโยชน์สำมำรถท�ำงำนร่วมกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทกุระดับกำรศกึษำได้ ผูน้�ำทีม่มีนษุย์สมัพนัธ์ดีจะช่วย

ให้ปัญหำใหญ่เป็นปัญหำเล็กได้

 ๕.  มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty) ผู้น�ำที่ดีจะต้องอำศัยหลัก 

ของควำมถกูต้อง หลกัแห่งเหตผุลและควำมซือ่สตัย์สจุรติต่อตนเองและผูอ้ืน่ เป็นเครือ่งมอืในกำรวนิจิฉยั

สั่งกำร หรือปฏิบัติงำนด้วยจิตที่ปรำศจำกอคติ ปรำศจำกควำมล�ำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

 ๖.  มคีวามอดทน (Patience) ควำมอดทน จะเป็นพลงัอนัหนึง่ทีจ่ะผลกัดนังำนให้ไปสูจ่ดุหมำย

ปลำยทำงได้ อย่ำงแท้จริง

 ๗.  มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม (Alertness ) ควำมตื่นตัว หมำยถึง ควำมระมัดระวัง ควำมสุขุม

รอบคอบ ควำมไม่ประมำท ไม่ยืดยำดขำดควำมกระฉับกระเฉง มีควำมฉับไวในกำรปฏิบัติงำนทันต่อ

เหตุกำรณ์ควำมตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทำงกำย แต่กำรไม่ต่ืนตูม เป็นพลังทำงจิตที่จะหยุด  

คิดไตร่ตรองต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจท่ีจะพิจำรณำส่ิงต่ำงๆ หรือเหตุต่ำงๆ ได้  

อย่ำงถูกต้องพูดง่ำยๆ ผู้น�ำที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั้นเอง (Self- control)

 ๘.  มีความภักดี (Loyalty) กำรเป็นผู้น�ำหรือหัวหน้ำที่ดีนั้น จ�ำเป็นต้องมีควำมจงรักภักดีต่อ  

หมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์กำร ควำมภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้ำได้รับควำมไว้วำงใจ และปกป้อง 

ภัยอันตรำยในทุกทิศได้เป็นอย่ำงดี

 ๙.  มคีวามสงบเสงีย่มไม่ถอืตวั (Modesty) ผู้น�ำท่ีดีจะต้องไม่หยิง่ยโส ไม่จองหอง ไม่วำงอ�ำนำจ 

และไม่ภมูใิจในสิง่ทีไ่ร้เหตุผลควำมสงบเสงีย่มนี ้ถ้ำมอียูใ่นหวัหน้ำงำนคนใดแล้ว กจ็ะท�ำให้ลกูน้องมคีวำม

นบัถอื และให้ควำมร่วมมอืเสมอ ซ่ึงวอลล์และขอคนิส์ (Robert G.Wall and Hugh Hawkins) ได้กล่ำว

ถึงคุณสมบัติของผู้น�ำไว้ดังนี้

  ๑.  เป็นนักบริหำรที่ดี (Good Executive) 

  ๒.  เป็นผู้วำงนโยบำย (Policy maker) 

  ๓.  เป็นผู้วำงแผน (Planner) 

15. ����������� (�������������) 213-5-232.indd   220 17/5/2562   10:19:32



221การศึกษาและพัฒนาการภาวะผู้น�าทางสังคมเชิงพุทธ

 ๔. เป็นผู้เชี่ยวชำญ (Expert) 

 ๕. เป็นผู้แทนของกลุ่มในกำรติดต่อภำยนอก (External group representative)

 ๖. เป็นผูร้กัษำสมัพนัธภำพระหว่ำงผูใ้ต้บังคบับญัชำกบัผูบ้งัคบับญัชำ (Control of internal 

relationship) 

 ๗. เป็นผู้ให้คุณและโทษ (Purveyor rewards and punishments) 

 ๘. เป็นอนุญำโตตุลำกำร (Group Symbol) 

 ๙. เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Exemplar) 

 ๑๐. เป็นนักอุดมคติ (Ideologist) 

 ๑๑. เป็นผู้ยอมรับในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร (Scapegoat)

 นอกจำกนี้ยังมีนักวิชำกำรได้ตีควำมของคุณสมบัติของผู ้น�ำตำมอักษรแต่ละตัวในด้ำน  

LEADERSHIP มีควำมหมำยบ่งชี้ถึงลักษณะต่ำงๆ ของผู้น�ำที่ดี ดังนี้

 ๑. L คือ Listen เป็นผู้ฟังที่ดี 

 ๒. E คือ Explain สำมำรถอธิบำยสิ่งต่ำงๆ ให้เข้ำใจได้ 

 ๓. A คือ Assist ช่วยเหลือเมื่อควรช่วย 

 ๔. D คือ Discuss รู้จักแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

 ๕. E คือ Evaluation ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

 ๖. R คือ Response แจ้งข้อมูลตอบกลับ 

 ๗. S คือ Salute ทักทำยปรำศรัย 

 ๘. H คือ Health มีสุขภำพดีทั้งกำยและใจ 

 ๙. I คือ Inspire รู้จักกระตุ้นและให้ก�ำลังใจลูกน้อง.. 

 ๑๐. P คือ Patient มีควำมอดทนเป็นเลิศนั่นเอง

 โดยสรุปมีงำนเขียนจ�ำนวนมำกมำยพอ ๆ กับจ�ำนวนของนักคิด นักทฤษฎีทำงกำรบริหำร  

ได้พยำยำมให้ค�ำจ�ำกัดควำมหรือควำมหมำยของผู้น�ำ อธิบำยว่ำ ผู ้น�ำที่ดีควรมีลักษณะ รวมทั้ง 

มีคุณสมบัติอย่ำงไรจึงจะดี โดยเฉพำะในโลกยุคนี้ที่ คุณค่ำ ควำมเร็ว และควำมรู้ เป็นสิ่งที่ทรงพลัง 

อย่ำงยิง่ ซ่ึงสำมำรถท�ำให้องค์กำรอยูร่อดได้ หรอืต้องล้มละลำยหำยไปจำกตลำด หำกเกดิควำมผิดพลำด

แม้เพียงเล็กน้อย
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บทบาทของผู้น�า

 ผู้น�ำ (Leader) เป็นตัวแทนขององค์กำรเป็นบุคคลท่ีท�ำให้องค์กำรประสบควำมก้ำวหน้ำ และ

บรรลุผลส�ำเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบำทเป็นเสมือนหลักในกำรด�ำเนินงำนโดยเฉพำะต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ

และต่อผลงำนของส่วนรวม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำและควำมมีประสิทธิภำพ ของกำรปฏิบัติงำน

ภำยในองค์กำร

 บทบำทผู้น�ำที่ดีตำมแนวคิดทฤษฎีต้องประกอบด้วยบทบำทพื้นฐำนส�ำคัญ ๔ ประกำร คือ 

 ๑) กำรก�ำหนดทศิทำง (Path finding) เป็นกำรก�ำหนดทิศทำงขององค์กรให้เป็นไปตำมวสัิยทัศน์

ที่ได้วำงไว้ 

 ๒) กำรจัดกำรระบบกำรท�ำงำน (Alignment) 

 ๓) กำรมอบอ�ำนำจ (Empowerment) เป็นกำรมอบหมำยอ�ำนำจ ควำมรับผิดชอบให้แก่บุคคล

ที่เหมำะสม เพื่อให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๔) แบบอย่ำงกำรเป็นผูน้�ำ (Modeling) นอกจำกนี ้นพพงษ์ บญุรจติรดลุย์ ยงัได้กล่ำวถงึบทบำท

ของผู้น�ำไว้ ๓ ประกำร ดังนี้

  ๑.  ผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกัน (Maintenance of membership)  

หมำยถึง จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีควำมสัมพันธ์คนในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มท�ำให้มี

ควำมสำมัคคีกลมเกลียวกัน

  ๒.  ผู้ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective attainment) หมำยถึง  

เขำจะต้องรับผิดชอบในกระบวนกำรวิธีกำรท�ำงำนด้วยควำมมั่นคงและเข้ำใจได้ และเขำจะต้องท�ำงำน 

ให้บรรลุเป้ำหมำย

  ๓.  ผู้อ�านวยให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม (Group interaction facilitation) หมำยถึง 

เขำจะต้องปฏิบัติงำนในทำงท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติกันด้วยดีของ

สมำชกิในกลุม่กำรติดต่อสือ่สำรท่ีดเีป็นสิง่ส�ำคญั และเป็นกำรช่วยให้หน้ำทีน่ีบ้รรลเุป้ำหมำย ซ่ึงประเด็น

เดียวกันนี้ 

 รศ.สเุทพ พงศ์ศรวีฒัน์ ได้น�ำเสนอถงึบทบำทของผู้น�ำ (Leader Roles) ต่อยทุธศำสตร์กำรบริหำร

ในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ไว้ในเว็บไซร์ http://suthep.riCr.ac.th เนื่องจำกบริบทของโลกในยุค 

โลกำภวิตัน์ นบัวนัจะทวคีวำมสลบัซับซ้อนและมคีวำมชลุมลุวุน่วำย (Chaotic and Complexity) ตลอด

จนจะมกีำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ เกิดขึน้อย่ำงมำกมำยและรวดเร็วเกนิทีจ่ะไม่มใีครหรือมกีลไกใดสำมำรถ

จะคำดกำรณ์หรือท�ำนำยล่วงหน้ำอย่ำงถูกต้องแม่นย�ำได้ ในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ผู้น�ำองค์กำรจ�ำเป็น
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ต้องไวต่อกำรรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น จะต้องเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงยุทธศำสตร์กำร

บริหำร ที่มำจำกกำรหลอมรวมท้ัง ๓ มิติส�ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำหรือควำมเสื่อมถอยของ

องค์กำรเข้ำเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะองค์รวมให้มำกที่สุด ปัจจัยหรือมิติดังกล่ำวได้แก่ 

 ๑) มิติด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change management )

 ๒) มิติด้านการบริหารงาน (Task management) และ 

 ๓) มิติด้านการบริหารคน (People management) 

 กำรจัดมิติทั้งสำมให้คล้องจองกันซึ่งเรียกว่ำ Aligning  นัน้ ในแต่ละบรบิทผูน้�ำจะต้องจดัท�ำและ

เลือกใช้ยุทธศำสตร์กำรบริหำรเป็นรำยกรณีไป และที่ส�ำคัญ ผู้น�ำจะต้องรู้จักกำรเลือกใช้สไตล์ (Style) 

หรือ แบบภำวะผู้น�ำ (Leadership styles) ได้อย่ำงเหมำะสม ซ่ึงอำจเป็นแบบเดียวหรือหลำยแบบ 

พร้อมกันก็ได้ ในที่นี้ผู้เขียนขอเสนำ ตัวเลือกที่แสดงพฤติกรรมของควำมเป็นผู้น�ำที่น่ำสนใจ ได้แก่

 ๑. นักก่อกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent หรือ Change Leader) 

 ๒. นักวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) หรือ นักชี้ทิศทำง (Path finding Leader) 

 ๓. นักสร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspirational Leader) 

 ๔. นักเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำผู้อื่น (Enabling Leader) 

 ๕. นักสอนงำนและเป็นพี่เลี้ยง (Coach and Mentor Leader) 

 ๖. นักแสดงต้นแบบพฤติกรรม (Role Modeling Leader) 

 ๗. นักเสริมแรงและจูงใจ (Energizing Leader) 

 ๘. นักสร้ำงผู้น�ำ (Distributed Leader) 

 ๙. นักสร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organizational Leader) 

 ๑๐. นักเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learner Leader) 

 ๑๑. นักมอบอ�ำนำจกำรตัดสินใจ (Empowering Leader) 

 ๑๒. นักสร้ำงเครือข่ำย (Networking Leader) 

 ๑๓. นักจัดวำงทรัพยำกร (Aligning Leader) 

 ๑๔. นักคุณภำพ (Quality-oriented Leader) 

 ๑๕. นักคุณธรรม/จริยธรรม (Moral/Ethical Leader)

 ๑๖. นักสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร (Organizational Culture Leader) 

 ๑๗. นักติดตำม/ตรวจสอบ (Ensuring Leader) 

 ๑๘. นักสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ Leader) 
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 ๑๙. นักสร้ำงควำมร่วมมือ (Participative Leader) 

 ๒๐. นักเอื้ออ�ำนวยควำมสะดวก (Facilitative Leader) 

 ๒๑. นักบริหำรวิชำกำร (Instructional Leader) 

 ๒๒. นักให้กำรดูแล (Steward Leader)/ นักรับใช้บริกำร (Servant Leader)

 สุพรรณี มำตรโพธิ ได้น�ำเสนอเอกสำรในงำนวิจัย กำรศึกษำภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรสตร ี

ในมหำวิทยำลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ถึงบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำที่เสนอโดยเครซ และ  

บัลลำซ (Krach; & Balauhy) ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำไว้ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้น�ำในฐำนะผู้บริหำร (The Leader as Executive) 

 ๒. ผู้น�ำในฐำนะนักวำงแผน (The Leader as Planner) 

 ๓. ผู้น�ำในฐำนะผู้ก�ำหนดนโยบำย (The Leader as Policy) 

 ๔. ผู้น�ำในฐำนะผู้เชี่ยวชำญ (The Leader as Expert) 

 ๕. ผู้น�ำในฐำนะตัวแทนติดต่อกับบุคคลภำยนอก (The Leader as External Group) 

 ๖. ผู้น�ำในฐำนะผู้ควบคุมควำมสัมพันธ์ของสมำชิกกลุ่ม (The Leader as Controller of 

Internal  Relation)

 ๗. ผูน้�ำในฐำนะผูใ้ห้คณุให้โทษ (The Leader a๕ Survey of Rewards and Punishment)

 ๘. ผู้น�ำในฐำนะคนกลำงหรือผู้ตัดสิน (The Leaders as Arbitrator and Mediator) 

 ๙. ผู้น�ำในฐำนะเป็นบุคคลตัวอย่ำง (The Leaders as Exermplary) 

 ๑๐. ผู้น�ำในฐำนะสัญลักษณ์ของกลุ่ม (The Leaders As Symbol of the Group) 

 ๑๑. ผู ้น�ำในฐำนะผู ้แทนรับผิดชอบ (The Leaders as Substitute for Individual  

Responsibility) 

 ๑๒. ผู้น�ำในฐำนะผู้มีอุดมคติ (The Leaders as Ideologist) 

 ๑๓. ผู้น�ำในฐำนะบิดำ (The Leaders as Father Figure) 

 ๑๔. ผู้น�ำในฐำนะรับผิดชอบแทน (The Leaders as Scapegoat)

 สอดคล้องกับ รังสรรค์ ประเสริฐศรี ที่กล่ำวถึงบทบำทของภำวะผู้น�ำ (Leadership Roles)  

ไว้ดังนี้

  ๑. เป็นตัวแทนในทุกสถำนกำรณ์ (Figurehead)  

  ๒. เป็นนักพูดที่ดี (Spokesperson) 

  ๓. เป็นนักเจรจำต่อรอง (Negotiator) 
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  ๔.  กำรสอนงำน (Coach) 

  ๕.  เป็นผู้สำมำรถสร้ำงทีมงำนได้ 

  ๖.  แสดงบทบำทท�ำงำนเป็นทีม (Team Player) 

  ๗.  สำมำรถแก้ปัญหำด้ำนเทคนิคได้ (Technical Problem Solver) 

  ๘.  กำรประกอบกำร (Entrepreneur) 

 ในส่วนบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำโดยสรุปแล้วสำมำรถจ�ำแนกออกเป็น ๖ ประกำร คือ

  ๑. สร้ำงควำมเข้ำใจในองค์กำรให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 

  ๒. กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ 

  ๓. กำรวำงแผนและก�ำหนดงำน

  ๔. กำรพัฒนำคนท�ำงำน 

  ๕. หำวิธีจะได้รับควำมร่วมมือจำกทีมงำน 

  ๖. กำรปรับปรุงตนเอง 

 นอกจำกบทบำทและหน้ำที่ของผู้น�ำในกำรบริหำรงำนไว้ ๖ ประกำร ดังนี้ 

  ๑. กำรวำงแผน (Planning) 

  ๒. กำรจัดกำรองค์กำร (Organizing) 

  ๓. กำรจัดคนเข้ำท�ำงำน (Staffing) 

  ๔. กำรสั่งและมอบหมำยงำน (Directing) 

  ๕. กำรควบคุมงำน (Controlling) 

  ๖. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสำนประโยชน์ (Relationship Coordinating)

 สรุปแล้ว ผู้น�ำนั้นมีบทบำทและหน้ำที่หลำยประกำร ผู้น�ำเป็นทั้งหัวหน้ำ เพื่อนร่วมงำนผู้ให ้

ก�ำลังใจ ตลอดจนเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจกลุ่มของตนได้

บทบาทและหน้าที่ของผู้น�าที่ส�าคัญสรุปได้ ๓ ลักษณะดังนี้
 ๑. ผูร้กัษาหรอืประสานให้สมาชกิกลุม่อยูร่่วมกนั (Maintenance of membership) หมำยถงึ 

จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีควำมสัมพันธ์คนในกลุ่ม และเป็นที่ยอม คนในกลุ่มท�ำให้มีควำมสำมัคคี 

กลมเกลียวกัน

 ๒. ผู้ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค ์(Objective attainment) หมำยถึง เขำจะ

ต้องรบัผดิชอบในกระบวนกำรวธีิกำรท�ำงำนด้วยควำมมัน่คงและเข้ำใจได้ และเขำจะต้องท�ำงำนให้บรรลุ

เป้ำหมำย
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 ๓. ผู้อ�านวยการให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม (Group Interaction facilitation) หมำยถึง 

เขำจะต้องปฏิบัติงำนในทำงท่ีอ�ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติกันด้วยดีของ

สมำชิกในกลุ่ม กำรติดต่อสื่อสำรที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญ และเป็นกำรช่วยให้หน้ำที่นี้บรรลุเป้ำหมำย

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น�า

 ภำวะผู้น�ำนั้นมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก ๓ ปัจจัยอันได้แก่ 

  ๑. ผู้น�า (Leader) หมำยถึงตัวบุคคลที่น�ำกลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัย ลักษณะอย่ำงไร 

  ๒.  ผู้ตาม (Follwoers) หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจำกผู้น�ำ 

  ๓.  สถานการณ์ (Situation) หมำยถึง เหตุกำรณ์และสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น

 ปัจจัยทั้ง ๓ ประกำรข้ำงต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภำวะผู้น�ำท่ีแสดงออกมำเป็นท่ีทรำบกัน 

แล้วว่ำภำวะผู้น�ำจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลสร้ำงอิทธิพลอันมีผลกำรกระท�ำหรือพฤติกรรม ควำมคิดจิตใจ 

ควำมรู้สึกท�ำให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทำงที่ผู้น�ำประสงค์ กำรสร้ำงอิทธิพลนั้นอำจออกมำได้ใน  

หลำยรูปแบบ อำทิ กำรข่มขู่ บังคับกำรจูงใจ กำรโน้มน้ำวจิตใจ เป็นต้น แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรให้

อิทธพิลในทำงลบ เช่น กำรบงัคบันัน้ไม่ก่อให้เกดิผลดใีนระยะยำวเพรำะกำรบงัคบัข่มขู่นัน้เป็นกำรสร้ำง

ควำมกลัวและควำมกดดันในกำรท�ำงำน อันจะก่อให้เกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรท�ำงำนได้

 นอกจำกนี้ ผู้น�ำต้องสำมำรถชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกล้ำแสดงออก กล้ำเสี่ยงอย่ำงมีเหตุผล 

ไม่กลัวในผลที่จะเกิดขึ้นเพรำะหำกกลัวหรือคิดแต่เพียงว่ำจะเกิดผลเสีย จึงไม่กล้ำท�ำกำรใด ๆ ผลงำน

ก็ไม่อำจเกิดขึ้นได้เลย ผู้น�ำต้องพยำยำมเสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรสร้ำงสรรค์กำรมีควำมคิดริเร่ิม 

สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพรำะปัญหำหนึ่ง ๆ นั้นมิใช่มีทำงแก้ไขเพียงทำงเดียว หำกแต่มีหลำยวิธีที่จะแก้ไข

ซึ่งต้องอำศัยกำรร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ค้นหำวิธีที่ดีที่สุด

 ในส่วนของผู้ตำม (Followers) ผู้น�ำต้องแสวงหำควำมเชื่อถือไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่ำง ผู้น�ำกับ

ผู้ตำม ผู้น�ำต้องไว้ใจผู้ตำมโดยกำรให้อ�ำนำจบำงส่วนในกำรด�ำเนินงำนในกำรตัดสินใจและที่ส�ำคัญคือ 

ตัวผู้น�ำต้องมีควำมตั้งใจจริงที่จะท�ำงำน และรู้ให้มำกกว่ำสมำชิกในกลุ่มหรือผู้ตำม สำมำรถให้แนวทำง

และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้ผู้ตำมหรือสมำชิกในกลุ่มได้

 ด้วยควำมสำมำรถดงักล่ำวจะช่วยสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูต้ำมในกำรท่ีจะปฏบิตัติำม ยกตวัอย่ำง

เช่น ผูจ้ดักำรท่ำนหนึง่เมือ่ได้รบัต�ำแหน่งใหม่ ๆ  ผูใ้ต้บงัคบับญัชำมคีวำมสงสยัในควำมสำมำรถว่ำสำมำรถ

เข้ำใจและให้ค�ำปรกึษำแก่ผูใ้ต้บังคบับัญชำได้หรอืไม่เพรำะผูจ้ดักำรใหม่ ท่ำนนีม้ำจำกธรุกจิทีแ่ตกต่ำงกนั

และไม่มีควำมรู้พื้นฐำนในงำนด้ำนนี้เลย แต่หลังจำกที่ท่ำนผู้จัดกำรได้ใช้เวลำศึกษำเรียนรู้งำนและ 
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สำมำรถให้ค�ำปรึกษำค�ำแนะน�ำที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำได้ ผู้จัดกำรท่ำนนี้ก็เป็นที่ยอมรับและได้ควำม 

เชื่อถือควำมเชื่อมั่นจำกผู้ใต้บังคับบัญชำและท�ำงำนร่วมกันได้ ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดี

 มนีกัวชิำกำรจ�ำนวนมำกได้ศกึษำถึงปัจจยัในกำรสร้ำงควำมเป็นผูน้�ำซึง่สำมำรถสรปุจำกนกัวชิำกำร

ทั้งหลำยโดยนักวิชำกำรเหล่ำนั้นได้น�ำเสนอปัจจัยในกำรสร้ำงควำมเป็นผู้น�ำ ขึ้นอยู่ ๕ ปัจจัยหลัก คือ

  ๑. ภูมิหลังและประสบการณ์ (Background and Experience) พื้นฐำนครอบครัวและ 

มวลประสบกำรณ์เดิมที่ผ่ำนมำในช่วงชีวิต

  ๒. สตแิละสมอง (Intellectual and mental quality) มทีกัษะทำงภำษำ กำรตดิต่อสือ่สำร 

/ควำมสำมำรถด้ำนกำรมีเหตุผล/ ควำมจ�ำ/ควำมรอบรู้

  ๓. คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical attributes) ผู้น�ำที่ร่ำงกำยแข็งแรง จะมีจิตที่ดี

  ๔. บุคลิกภาพและความสนใจ (Personality and interests) ควำมสนใจ กระตือรือร้นและ

ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำน

  ๕. ความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self-Confidence) ผู้น�ำต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่น/ มั่นใจในตัว

 ควำมเป็นผู้น�ำของแต่ละคนเกิดหรือได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำจำกตัวตนแต่ละคนทั้งสิ้น นั่นคือ 

ทกุคนจะมภีำวะผูน้�ำอยูแ่ล้ว เพยีงแต่ว่ำแต่ละคนจะรูจ้กัทีจ่ะเรยีนรู ้เข้ำใจ และสำมำรถพฒันำควำมเป็น

ผูน้�ำในตวัเรำให้ออกมำ และก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูอ้ืน่หรอืไม่? ผูน้�ำทีด่ไีม่ได้เป็นมำตัง้แต่เกิด หรอืเป็น

เพรำะได้รับกำรคัดเลือกจำกเจ้ำนำย แต่เกิดขึ้นจำกควำมสำมำรถของคนๆ นั้น ในกำรรู้จักและพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว)

 คนจะเป็นผู้น�ำได้น้ัน จะต้องเริ่มจำกกำรท�ำควำมเข้ำใจ และรู้จักตัวเองก่อน และไม่ใช่เพียงแค่

รู้จักตัวเองเพียงอย่ำงเดียว ยังจะต้องมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำอีกด้วย

แนวคิดพื้นฐานด้านภาวะผู้น�า
 ๑)  ควำมหมำยของผู้น�ำ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ำ ผู้น�ำ (Leader) เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งประกำร

หน่ึงต่อควำมส�ำเร็จขององค์กำร ทั้งนี้ เพรำะผู้น�ำมีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้อง

วำงแผนสั่งกำรดูแล และควบคุมให้บุคลำกรขององค์กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้ประสบควำมส�ำเร็จตำม 

เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ปัญหำท่ีเป็นที่สนใจของนักวิชำกำรและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่ำ  

ผู้น�ำท�ำอย่ำงไร หรือมีวิธีกำรน�ำอย่ำงไร จึงท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้ตำมเกิดควำมผูกพันกับงำนแล้ว

ทุม่เทควำมสำมำรถ และพยำยำมทีจ่ะท�ำให้งำนส�ำเร็จด้วยควำมเต็มใจ ในขณะทีผู้่น�ำบำงคนน�ำอย่ำงไร 

นอกจำกผู้ใต้บังคับบัญชำจะไม่เต็มใจในกำรปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยังเกลียดซัง

และพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้น�ำให้ไปจำกองค์กำร
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  เพื่อให้เข้ำใจภำวะผู้น�ำ (Leadership) และผู้น�ำ (Leader) ดีขึ้น จึงเสนอควำมหมำยของผู้น�ำ 

(Leader) ไว้ดังนี้ ผู้น�ำ คือ บุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้อิทธิพลให้คนอื่นท�ำงำนในระดับต่ำง ๆ  

ทีต้่องกำรให้บรรลเุป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้เป็นผู้ทีส่ำมำรถในกำรชักจูงให้คนอืน่ท�ำงำนให้ส�ำเร็จ

ตำมต้องกำรและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภำระหน้ำที่ของต�ำแหน่ง 

ผู้น�ำที่ได้รับมอบหมำยบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตำม แม้จะเป็นหัวหน้ำกลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ  ก็ตำม ดังนั้น ผู้น�ำจึงคือบุคคลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง หรือกำรยกย่องขึ้น

มำของกลุ่ม เพื่อให้ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

หลักการบริหารที่ดีของนักบริหาร
 ผู้บริหารคือใคร คือผู้บังคับบัญชำ หรือผู้มีอ�ำนำจสูงสุดในด้ำนกำรบริหำรองค์กรหรือหน่วยงำน

ต่ำงๆ ท�ำให้กำรบรหิำรงำนด�ำเนนิไปได้และบรรลตุำมวัตถปุระสงค์ หรอืนโยบำยของหน่วยงำนฯลฯ เช่น 

นำยกฯ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้อ�ำนวยกำร ผู้ก�ำกับกำร นำยอ�ำเภอ ผู้ว่ำฯ รัฐมนตรี และนำยกรัฐมนตรี 

เป็นต้น ดังนั้น กำรบริหำรจึงนับเป็นกลไกส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรขับเคล่ือนกำรบริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ  

ให้ด�ำเนินไปสู่ควำมส�ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หลักการของนักบริหารที่ดี ต้องมีหลัก ๔ ประการ
 ๑. การวางแผน (Planning) คือกำรตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ จะท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่ำงไร 

ด้วยหลักกลยุทธ์ที่เหมำะสมและคุ้มค่ำที่สุด และให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง  

และระยะยำว

 ๒.  การจดัหน่วยงานและบคุลากร (Organizing) คอืกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีมอียูใ่ห้ถูกต้องและ

เหมำะสมกับงำน งบประมำณ และอื่น ๆ

 ๓. การน�า (Leading) คือกำรที่ท�ำให้งำนด�ำเนินไปได้ตำมที่วำงแผนหรือตั้งไว้

 ๔. การควบคมุ (Controlling) คอืกำรก�ำกบัดูแลงำนหรือกจิกรรมต่ำง ๆ  ให้ด�ำเนนิไปได้ด้วยดี

อย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

หลักธรรมของนักบริหารที่ดี 
 นักบริหำรที่ดีนั้น ต้องมีคุณธรรม คือหลักธรรมำภิบำล ๖ ประกำรได้แก่

 ๑. มีหลักนิติธรรมในกำรบริหำรคือควำมถูกต้องดีงำม

 ๒. มีหลักคุณธรรมในกำรบริหำรจัดกำร คือมีเมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ มีควำมยุติธรรมและ

ไม่มีอคติ 
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 ๓. มีหลักควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร

 ๔. มีหลักควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร

 ๕. มีหลักควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรจัดกำร

 ๖. มีหลักในกำรให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร

การใช้อ�านาจของผู้บริหาร

 กำรใช้อ�ำนำจของผู้บริหำรท่ีดีนั้น ต้องตรงไปตรงมำ ไม่มีอคติคือควำมล�ำเอียง ต้องมีควำม 

เป็นกลำง หรือควำมยุติธรรมเสมอ และที่ส�ำคัญต้องมีคุณธรรมแห่งควำมเป็นใหญ่คือ มีควำมเมตตำ  

มีกรุณำ มีมุทิตำ และมีอุเบกขำต่อลูกน้อง 

คุณสมบัติที่สังคมยอมรับผู้บริหารที่ดีคือ

 ๑.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถดี

 ๒.  กำรเป็นผู้น�ำที่ดี (Good Leadership) ต้องเป็นได้ทั้งผู้น�ำและผู้ตำม ไม่ใช่เป็นผู้น�ำได ้

อย่ำงเดียว ต้องเป็นผู้ตำมที่ดีได้ด้วย

 ๓.  มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลและชัดเจน

 ๔.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลำกรและบุคคลทั่วไป

 ๕.  สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจและควำมกระตือรือร้นให้แก่บุคลำกร

 ๖.  กำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม

 ๗.  กำรเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวก

 ๘.  กำรส่งเสริมสนับสนุนและกำรพัฒนำบุคลำกร

 ๙.  กำรประเมินผล

 ดังนั้น เมื่อกล่ำวโดยสรุปแล้ว ผู้บริหำรที่ดีนั้น ต้องเก่งคน เก่งงำน เก่งคิด และกล้ำตัดสินใจ

สรุปได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ามีทั้งหมด ๕ ประการ คือ

 ๑)  ผู้น�ำ หมำยถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลำงหรือจุดรวมของกิจกรรมภำยในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกน 

ของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกำสติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นมำกกว่ำทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลกำรตัดสินใจของกลุ่มสูง

 ๒) ผูน้�ำ หมำยถงึ บุคคลซ่ึงน�ำกลุม่หรอืพำกลุม่ไปสูว่ตัถปุระสงค์หรอืสูจ่ดุหมำยทีว่ำงไว้ แม้แต่เพยีง

ชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมำยปลำยทำงก็ถือว่ำเป็นผู้น�ำ ทั้งนี้รวมถึงผู้น�ำที่น�ำกลุ่มออกนอกลู่นอกทำงด้วย
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 ๓) ผูน้�ำ หมำยถงึบคุคลซึง่สมำชกิส่วนใหญ่คดัเลอืกหรือยกให้เขำเป็นผู้น�ำของกลุม่ซ่ึงเป็นไปโดย

อำศัยลักษณะทำงสังคมมิติของบุคคลเป็นฐำน และสำมำรถแสดงพฤติกรรมของผู้น�ำได้

 ๔)  ผูน้�ำ หมำยถึงบุคคลซ่ึงมคีณุสมบัตเิฉพำะบำงอย่ำงคอืสำมำรถสอดแทรกอทิธพิลบำงประกำร

อันก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มำกที่สุด

 ๕)  ผู้น�ำ หมำยถึง บุคคลผู้ซึ่งสำมำรถน�ำกลุ่มไปในทำงท่ีต้องกำร เป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมและ

เกี่ยวข้องโดยตรงต่อกำรแสดงบทบำทหรือพฤติกรรมควำมเป็นผู้น�ำนอกจำกแนวคิดดังกล่ำว บุญทัน 

ดอกไธสง ได้สรุปเกี่ยวกับผู้น�ำไว้ว่ำ ผู้น�ำ (Leader) หมำยถึง

  ๑. ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขำมีควำมต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงำนให้

บรรลุเป้ำหมำยตำมต้องกำร

  ๒. เป็นผูน้�ำและแนะน�ำ เพรำะผูน้�ำต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุด ตำมควำม

สำมำรถ

  ๓. ผู้น�ำไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบ้ืองหลังกลุ่มที่คอยแต่วำงแผนและผลักดัน แต่ผู้น�ำจะต้องยืนอยู่

ข้ำงหน้ำกลุ่ม และน�ำกลุ่มปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย

บทสรุป 

 สรุปได้ว่า ผู้น�า (Leader) คือบุคคลที่สำมำรถชักจูงหรือชี้น�ำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงำนส�ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ภำวะผู้น�ำจึงเป็นกระบวนกำรท่ีผู้น�ำหรือ 

ผูท้ีม่ภีำวะผูน้�ำเป็นผูท้ีช่กัน�ำ จงูใจ ชีน้�ำ ใช้อทิธพิล หรืออ�ำนำจทีม่อียูใ่นรูปแบบต่ำง ๆ  ท�ำให้กระตุ้นหรือ

ช้ีน�ำให้เพือ่นร่วมงำน ผูใ้ต้บังคบับัญชำให้ยนิด ีเตม็ใจ พร้อมใจในกำรกระท�ำกำร ให้มคีวำมกระตอืรอืร้น

หรือร่วมด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมที่ผู้น�ำต้องกำรให้มีพฤติกรรมไปในทิศทำงที่เขำชักน�ำในกำร

ท�ำงำนหรือด�ำเนินกิจกรรมท่ีผู้น�ำนั้นรับผิดชอบหรือตำมที่ผู้น�ำนั้นต้องกำร ซ่ึงสิ่งที่ผู้น�ำในโรงเรียน 

ในอนำคต ควรมีเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ อย่ำงน้อยน่ำจะประกอบด้วยสิ่งส�ำคัญเหล่ำนี้ คือ

ควำมสำมำรถเชิงวิสัยทัศน์ กำรวำงแผนและกำรก�ำหนดเป้ำหมำยขององค์กำร ควำมสำมำรถในกำร 

ท�ำงำนแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรแบบมีประสิทธิภำพ ควำมสำมำรถในทีมงำน  

ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรกระบวนกำรตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับ

ปัญหำ ควำมสำมำรถในเรื่องกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ และกำรริเริ่มในกำร

เปลี่ยนแปลงองค์กำร
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 ดังนั้น กำรบริหำรงำนในปัจจุบันน้ี ผู้บริหำรทุกคน จึงจ�ำเป็นต้องใช้ภำวะกำรเป็นผู้น�ำเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง เพรำะจะสำมำรถได้ใช้หรือพยำยำมชี้ควำมสำมำรถของผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติงำน 

ให้มำกที่สุด พึงระลึกไว้เสมอว่ำ พนักงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำทุกคน มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำร

ปฏิบัติงำน เป็นผู้ที่ผลักดันให้งำนทุกอย่ำงของกิจกำรนั้นๆ สำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงรำบรื่น และมี

ประสิทธิภำพสูง กำรบริหำรงำนที่ดีจะต้องมีผู้บริหำรที่มีภำวะควำมเป็นผู้น�ำสูง เก่งงำน เก่งคน เก่งคิด 

และเก่งกำรด�ำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กันด้วย งำนที่ออกมำก็จะเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสมบูรณ์ดี

ทุกประกำร เพรำะควำมเป็นผู้น�ำที่ดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรมนั่นเอง
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การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

บทน�า

 การท่องเที่ยว (Tourism) ตามความเข้าใจโดยท่ัวไป หมายถึง การเดินทางของบุคคลหนึ่ง 

จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหน่ึง เพื่อพักผ่อน หรือติดต่อทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป
1
  

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการน�ากิจกรรมนันทนาการเข้าไปเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู ้เดินทาง เกิดการผ่อนคลายและมีความสุขระหว่างการเดินทางไปท�ากิจกรรมจากท่ีหนึ่ง  

ซึ่งหมายถึงที่อยู่อาศัย ไปยังที่หนึ่ง ที่ถือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น

การเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยว ไปเยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาติ หรือไปพักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เวลาว่าง

เพื่อนท�ากิจกรรมทางการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการเดินทางไปศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

จะเหน็ได้ว่า การท่องเทีย่วเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินทางซ่ึงมกีารพัฒนามาจากรูปแบบการเดินทาง

เพื่อการด�ารงชีพ การแสวงหาอาณานิคม การเดินทางเพื่อการพักผ่อน ดังนั้น กิจการด้านการท่องเที่ยว

จึงมีการขยายตัวเป็นธุรกิจและเติบโตเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีวิวัฒนาการมาจากการเดินทางของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การเดินทางที่แตกต่างกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมความเป็นอยู่ที่ส่งเสริมให้คนได้มี

การเดนิทางทีส่ะดวกสบายและรวดเรว็ขึน้ ท�าให้การเดินทางท่องเทีย่วมากขึน้ และมกีารให้ความหมาย

ทางการท่องเที่ยวตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้เป็นสากล ๓ ประการ คือ

 ๑)  เป็นการเดินทางจากแหล่งที่ตนอาศัยอยู่ปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว

 ๒)  เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจไม่ได้มีการบังคับ

 ๓)  เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้  

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. ๑๙๖๓) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและการ 

ท่องเทีย่วระหว่างประเทศขึน้ทีก่รงุโรม ประเทศอติาลี และได้ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่า “การท่องเทีย่ว” 

 1
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, การพัฒนาท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒).
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ไว้ว่า “การเดนิทางเพ่ือความบันเทิงรืน่เรงิใจ เยีย่มญาตหิรอืการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพ

เป็นหลักฐานหรือไปพ�านักอยู่เป็นการถาวร” 

 การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายความเครียดจากภาระงานประจ�าของบุคคล 

โดยจะเป็นกิจกรรมใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขใดก็ได้ที่ก�าหนดไว้ ๓ ข้อ คือ ประการแรก เป็นการเดินทาง

จากทีอ่ยูอ่าศัยปกตไิปยงัสถานทีอ่ืน่เป็นการชัว่คราว ประการทีส่อง การเดนิทางดงักล่าวต้องเป็นไปโดย

สมัครใจ และประการที่สาม การเดินทางนั้นมีวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือ 

หารายได้
2
 

 ชาตรี แก้วมา กล่าวว่า “การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่

หนึ่ง ในระยะใกล้หรือไกล โดยไม่มีรายได้เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆ และไม่ใช ่

เพื่อการประกอบอาชีพหรือไปพ�านักอยู่ประจ�า แต่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์หลายๆ อย่าง เช่น เพื่อการ

พกัผ่อน เพือ่หาความสนุกสนานเพลดิเพลนิ เพือ่ประชมุสมัมนา หรอืตดิต่อธรุกจิตลอดจนการเยีย่มเยอืน

ญาติมิตร
3

 ศรัญญา เลิศมนไพโรจน์ ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง“กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การเคลือ่นไหวของการเดนิทางของบุคคล จากทีอ่ยูอ่าศยัถาวรไปยงัทีอ่ยูอ่าศัยชัว่คราว เพือ่วตัถปุระสงค์

ที่ไม่ใช่หารายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีร่วมเดินทาง  

(นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือน)”
4

 การจัดการท่องเท่ียว หมายถึง แนวทางวิธีการดูแลปฏิบัติต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้ 

ไม่ถูกท�าลายโดยนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ 

 ๑)  ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการ ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เงินทุน และวัสดุ วัตถุดิบ 

 ๒)  ปัจจัยด้านการตลาด 

 ๓)  ปัจจัยด้านวิธีการปฏิบัติ 

 ๔) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ

 

 2
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโฮมสเตย,์ (กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕.

 3
 ชาตรี แก้วมา, แนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดร้อยเอ็ด, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙, หน้า ๑๑.

 4
 ศรัญญา เลิศมนไพโรจน์, การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวเนื้อหาวิชาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐, หน้า ๒๐.
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 การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านการ

ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5
 

 สรุปได้ว่า “การท่องเที่ยว” เป็นการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ  

การหาความรู้ เยี่ยมเยือนสถานที่น่าสนใจ รวมท้ังเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงใจ ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับ 

แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเท่ียว และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้เป็นเจ้าบ้าน

หรือเจ้าของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ผู้ท�าหน้าที่

ในฐานะผู้ก�าหนดแนวนโยบายและมาตรการในการสนับสนุน อ�านวยความสะดวก หรือดูแลควบคุม 

ในด้านต่างๆ ความหมายของการท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นการมองเฉพาะในส่วนของผู้เดินทางท่องเที่ยว 

 ส�าหรบัประเทศไทย กระแสการพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่สนับสนนุการยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก

ของคนในท้องถิ่น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การกระตุ้นการ 

ท่องเที่ยวในระยะเวลา ๔ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยเน้นที่ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

ประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ และประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วาง

กรอบยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวเพือ่ส่งเสริมให้การท่องเทีย่วของประเทศไทยเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยเน้น

ตลาดนกัท่องเทีย่วคณุภาพ รวมท้ังกระตุน้ให้เกดิการท่องเทีย่วภายในประเทศทีก่่อให้เกดิการเรยีนรูแ้ละ

การสร้างสรรค์ประโยชน์ ทั้งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม โดยมีแนวโน้มการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจะเป็นไปในลักษณะการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนให้มากขึ้น คือ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่ีจะ 

เดนิทางท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์มากขึน้ ซ่ึงนกัท่องเทีย่วกลุม่นีเ้หน็ความส�าคญั

ของขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถิน่ วิถชีีวติชมุชน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมจุีดเด่นพิเศษ ซ่ึงกม็สีอดคล้อง

กับนิยามของการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

 การท่องเที่ยวเชิงพุทธ หมายถึง การเดินทางสู่ที่ตั้งของวัด และศาสนสถานเพื่อศึกษาธรรมะและ

บริบททางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการศึกษาและการชื่นชมความงาม

ทางศิลปวัฒนธรรม และเพื่อตอบสนองศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลที่มีต่อพระพุทธศาสนา

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นการท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิง

ศาสนา เป็นรปูแบบของท่องเท่ียวเฉพาะด้านท่ีมีกลุม่นกัท่องเทีย่วจ�านวนมากให้ความสนใจเกีย่วกบัการ

 5
 วรรณา ศิลปะอาชา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว หน่วยที่ ๑-๗. พิมพ์ครั้ง

ที่ ๒, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖-๒๗.
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ศึกษาศาสนาหรือลัทธิ ช่ืนชมสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนมัสการ

เกจอิาจารย์ รวมถงึการปฏบิตักิจิกรรมของแต่ละศาสนา
6
 มนีกัท่องเทีย่วจ�านวนมากนยิมเดนิทางไปวดั 

เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนาการปฏิบัติธรรมฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาได้แพร่หลาย

ไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุดเทศกาล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส�าคัญ 

ทางพระพทุธศาสนาจะมกีารถอืศลีปฏบิตัธิรรม และประชาชนในท้องถิน่บางส่วนได้เลง็เหน็ผลประโยชน์

จึงเร่ิมมีการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว หรือเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพ 

ดังกล่าวมากขึ้น
7

 วัด เป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการก�าหนดวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า เช่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง และความรู้สาขาต่างๆ มากมาย นับเป็นมรดกล�้าค่า

และเสมอืนเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นชาตไิทย ปัจจุบนัวดัมบีทบาทเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม คอื เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน ที่มีศิลปวัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและความเจริญของ

ธรรมชาตท่ีิสามารถย้อนกลบัไปได้ในด้านประวติัศาสตร์ โบราณคด ีวรรณกรรม ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม 

รวมทั้งเชื่อมโยงความเป็นมาของชุมชนท�าให้มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม 

มาท่องเที่ยววัดกันเป็นจ�านวนมาก
8
 

 การเดินทางไปตามวัดต่างๆ ถือเป็นเรื่องปกติของคนไทย พุทธศาสนิกชนมีหน้าที่ให้การส่งเสริม 

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา โดยการท�าบุญถวายปัจจัยถวายภัตตาหาร หรืออื่นๆ ที่ช่วยท�านุบ�ารุงศาสนา

ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าหากผู้ใดสามารถท�าบุญ ๙ วัด ใน ๑ วัน ผู้นั้นจะได้บุญกุศลมาก ดังนั้น  

การเดนิทางไปวดัจงึเป็นกจิท่ีชาวพทุธท�าอยูเ่ป็นประจ�า ในปัจจบุนัพทุธศาสนกิชนนยิมเดนิทางไปท�าบญุ 

เช่น ทอดกฐนิหรอืผ้าป่าสามคัคตีามวดัต่างๆ ทีอ่ยูห่่างไกลจากท่ีพักอาศยัจึงถอืได้ว่าการเดินทางไปท�าบญุ

เป็นการเดินทางท่องเที่ยวได้เช่นกัน การเดินทางไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆ นอกจากจะมีจุดประสงค ์

เพื่อท�าบุญแล้วการได้ชมศิลปะแบบต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคน 

ในชมุชนละแวกวดัน้ันๆ กเ็ป็นผลพลอยได้ตามมา การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยก็ได้เลง็เหน็ความส�าคญั

 6
 ธนกฤต สังข์เฉย, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, (เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๒-๑๐๓.

 7
 จุฑาภรณ์ หินซุย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ, วารสารวิชาการ 

การท่องเที่ยวไทยนานาชาต ิปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/ ๒๕๕๗, หน้า ๕๒.

 8
 รสิกา อังกูร, ความพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยผ่าน

การน�าชมศิลปวัฒนธรรม, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๑.
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237การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ดงักล่าว จงึจดัให้วดัเป็นอกีหนึง่ในเส้นทางของการท่องเทีย่ว ผลจากการศกึษาเส้นทางท่องเทีย่วของวดั

ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวในสังคมไทย พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

มีความน่าสนใจทุกด้าน เช่น ความงดงามด้านพุทธศิลป์ มีการจัดการเชิงพระพุทธศาสนา วัดเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดที่มีฐานศรัทธาความเชื่อใน

พระพุทธศาสนา เช่น ความเชื่อพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ ความเชื่อเรื่องต�านานอุรังคธาตุ ความเช่ือเรื่อง 

พระธาตุประจ�าปีเกิด ความเชื่อเรื่องต�านานคัมภีร์ วัดที่มีการพัฒนาในเชิงบูรณาการระหว่างหลัก 

พทุธธรรมกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน วฒันธรรมประเพณขีองท้องถิน่ รวมทัง้วดัทีเ่ป็นแหล่งประวติัศาสตร์

ของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง นอกจากนี้เส้นทางของวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยนั้น ยังมีเส้นทางใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชน 

ในท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย
9
 นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่ารูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธท่ีมี 

ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีรูปแบบที่เหมาะสม ๔ ประการ คือ

  ๑.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัตถุธรรม 

  ๒.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวพุทธ

  ๓.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาความรู้

  ๔.  รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา

 ในรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง ๔ ประการดังกล่าวนั้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

พระพทุธศาสนามแีนวโน้มว่านกัท่องเทีย่วมจี�านวนเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวทีเ่ป็นผู้สูงอายแุละ

สุภาพสตรี รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้เชิงลึก การปฏิบัติสมาธิตาม 

หลักการทางพระพุทธศาสนา
10

 แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคของ

การจัดการการท่องเที่ยวโดยวัดและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหลายพ้ืนที่ เช่น กระบวนการจัดการ

ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พบว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของวัดที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวทั้งทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านการจัดการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวมากเกินไปโดยเฉพาะในบางฤดูกาลหรือเทศกาลท�าให้วัด

 9
 พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, การพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย, รายงานการวิจัย. เสนอ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.), ๒๕๕๖.

 10
 พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร, รายงานการ

วิจัย. เสนอ สถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวไทย และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๒.
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ไม่สามารถรองรบัจ�านวนนกัท่องเทีย่วได้ทัง้หมดหรือจ�านวนคราวละมากๆ ได้ ปัญหาด้านสาธารณปูโภค

และสวัสดภิาพของนักท่องเท่ียวเกีย่วกบัการจราจรขาดระบบขนส่งมวลชนภายใน นอกจากนีย้งัมีปัญหา

ความปลอดภยัของสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ยานพาหนะเป็นต้น ปัญหาด้านการรักษาเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม ปัญหาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการร่วมกัน ปัญหา

เรื่องการบริหารจัดการภายในวัด พระสงฆ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่ของวัดให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การขาดพระสงฆ์ที่เป็นมัคคุเทศก์ ปัญหาการขาดความร่วมมือ

ระหว่างวัด ชาวบ้าน ผู้ประกอบการและชุมชน

 กล่าวโดยสรุป ปัญหาอุปสรรคของการจัดการการท่องเที่ยวโดยวัด คือวัดขาดกิจกรรมในการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ

ประเทศ ขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนในชมุชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานรฐัอืน่ๆ ในการวางแผน

การตัดสินใจ และการด�าเนินการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ 

ต่อเนือ่ง ซึง่การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นวดั ด้านการประชาสมัพนัธ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก เส้นทางคมนาคมยังไม่สามารถสนองต่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวได้

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 ส�าหรับแนวความคิดของการเดินทางท่องเท่ียวในปัจจุบัน นอกจากความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคมแล้ว นักท่องเที่ยวต้องค�านึงถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างท่ีเปลี่ยนแปลงในชุมชนซึ่งอาจจะท�าให้รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นมา จากกระแสการอนุรักษ์และความต้องการ 

ทีจ่ะคนืสภาพความสมบรูณ์ธรรมชาต ิพร้อมกบัการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ว นกัพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) และสมาคมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association: PATA) ได้มีการคิดรูปแบบ การ

บริการท่ีมีความสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เป็นการ

พฒันาการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื (Sustainable Tourism Development) โดยใช้หลักแนวคดิการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ ๒๑ หรือ Agenda ๒๑ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งมีความหมายรวมถึงการพัฒนาที่มุ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันชุมชนก็มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

อย่างเท่าเทียมกัน
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239การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนเกิดจากการร่วมคิดร่วมท�าด้วยความเต็มใจเพราะม ี

เปา้หมายเดยีวกันคือการพฒันาคณุภาพชวีิตและการอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ พรอ้มๆ ไปกบัความเจรญิ

งอกงามเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะการท่องเที่ยวเป็นที่มาของรายได้ เป็นเคร่ืองมือในการ

อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันดีงาม และเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ความ 

เป็นจริงแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนั้น ได้แก่ นักท่องเที่ยว 

เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบการทุกประเภท

 พิมพ์ชนก มูลมิตร์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไว้ว่า เป็นการ 

ท่องเทีย่วทีม่กีารจดัการทรพัยากรทัง้มวล ในลักษณะทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกจิ 

สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมกระบวนการ 

ที่จ�าเป็นเชิงนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบสนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบ ๔ ประการดังนี้

 ๑.  การด�าเนนิกจิกรรมการท่องเทีย่วในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว

 ๒. การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี

วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน

 ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบต่อนิเวศชุมชน ขนบ-

ธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว

 ๔.  การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเป็นหลัก การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนถือเป็นการเพิ่มผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบ 

ด้านลบให้น้อยที่สุด
11

 สรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว

และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม  

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีรายได้เข้าสู่ชุมชน แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอัน 

ดีงามไว้ได้ มีการศึกษาและวางแผนเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

และยาวนานทีสุ่ด ในขณะเดยีวกนัต้องอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมให้คงอยูห่รอืเสือ่มสภาพน้อยทีส่ดุ การก�าหนด

 11
 พิมพ์ชนก มูลมิตร์, การศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

อย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร, ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑, หน้า ๓๒.
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ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น นับว่าเป็นโอกาสในการคืนอ�านาจในการจัดการ

ทรัพยากรให้กับผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้น คนในท้องถิ่นจึงควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ  

นับตั้งแต่การท่องเที่ยวควรจะเป็นในลักษณะใด ปริมาณของนักท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการ การก�าหนด

อัตราการขยายตัวท่ีสม�่าเสมอตลอดจนมีหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

การท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
12

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 การท่องเทีย่วโดยชมุชน (Community Based Tourism หรอื CBT) เป็นแนวคดิทีป่ระเทศต่างๆ 

ทั่วโลกน�ามาจัดการในชุมชนท้องถิ่นตลอด ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยรูปแบบของการจัดการโดยคนใน

ชุมชนหรือเจ้าของพื้นที่ (Host Management) เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ Etsuko (๒๐๐๘) แห่ง

มหาวิทยาลัย Okazaki Kobe
13

 ได้ศึกษาและพบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นตัวแบบของการท่อง

เทีย่วเชงินเิวศ ซึง่มอีงค์ประกอบส�าคญัคอืการมส่ีวนร่วม การกระจายอ�านาจ กระบวนการความร่วมมอื 

และความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสังคม การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็วและใน

อนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงภายในและภายนอกชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบ

ของการจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการจัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

ทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง
14

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม สังคม และ

วัฒนธรรม ท่ีก�าหนดทิศทางในการจัดการโดยชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนรู้และชุมชน  

โดยมองว่าการท่องเทีย่วสามารถคลอบคลมุทัง้ ๕ ด้านพร้อมกนั ท้ังการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้

ก�าหนดกระบวนการทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของชุมชน 

เป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเท่ียวน้ันๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์

 12
 วรรณพร วณิชชานุกร, นิเวศท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ,์ (กรุงเทพมหานคร : ทรรปณ์ศิลป์, 

๒๕๔๐).

 13
 Etsuko, Okazaki. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. 

Journal of Sustainable Tourism, 16(5) pp. 511-529.

 14
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (๒๕๕๙). การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=957:2012-07-01-03-23-01& 
catid=35:research-orum&Itemid=146 [26มกราคม 2562]
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241การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและรูปแบบการด�าเนินชีวิต เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิด

การยัง่ยนืสูช่นรุน่หลงัและเกดิประโยชน์สงูสดุ
15

 จากผลการวจิยั เรือ่ง การท่องเทีย่วโดยชมุชนเพือ่ชมุชน

และท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่า องค์กรชุมชนถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการจัดการและการเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน ภายใต้จิตส�านึกในการพัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเอง คิดเป็นท�าเป็น มีความพยายามในการ 

เรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวมตัวกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตามความคาดหวังและความพยายามท่ีจะด�าเนินการเพื่อให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
16

  

ตามที่ วีระพล ทองมา อธิบายไว้คือ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสังคมวัฒนธรรม ๓) สิ่งแวดล้อม และ 

สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด 

ตลอดจนการน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความรัก ความภาคภูมิในความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมใน

ทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การท�างานร่วมกันในที่สุด ในความหมายของผล 

กระทบด้านบวกของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
17

บทสรุป
 จากแนวคิด หลักการ ความหมายและลักษณะส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยชุมชน  

ตามทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น พอสรปุได้ว่า ความส�าเร็จของการจัดการการท่องเทีย่วเชงิพุทธโดยชมุชน และ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการยกระดับรายได้ 

และกระจายงานหรือผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการจัดการ การมีส่วนร่วม และการ

ด�าเนินงานขององค์กรชุมชนที่เป็นทางการ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

เป็นต้น ที่เข้าใจและพึงพอใจในเป้าหมายเดียวกัน โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนเอง รวมถึงสถานที่ที่เป็น

วัดร่วมมือกัน และการน�าเสนอบริการท่องเท่ียวหรือข้อมูลเชิงวัฒนธรรม โดยค�านึงถึงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาจึงได้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยว

เชิงพุทธโดยชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้นๆ และแหล่ง

 15
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ์พลอเรอร์ ชาแนล,

๒๕๕๑).

 16
 สดุถนอม ตนัเจรญิ, การจดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชนเพือ่การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื, รายงาน

สืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)

 17
 วีระพล ทองมา, การท่องเที่ยวสีเขียว : เรื่องจริงหรือแค่ภาพลวงตา, รายงานผลการด�าเนินโครงการ

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๕๕.
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วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีวัดและศาสนสถานโดยมีการเรียนรู้ร่วมกันของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือตระหนักถึง

คุณค่าต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยชุมชน คือ สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงพุทธ

โดยชุมชนเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรม

ในทุกวันส�าคัญทางพุทธศาสนา มัคคุเทศก์เป็นผู้แนะน�าให้ความรู้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว นโยบายรัฐการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ การบริการด้านสาธารณะ การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของประเทศ พัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน เส้นทางคมนาคมการเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นวดั ศาสนสถานและแหล่งท่องเทีย่ว

ใกล้เคียง สิ่งอ�านวยความสะดวกให้สามารถสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น 
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สิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิต
     พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

 

 รศ.รวีโรจน์ ศรีค�ำภำ
 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่ 

บทน�ำ

 ในเบื้องต้นแห่งบทควำมนี้ ขอท�ำควำมเข้ำใจถึงค�ำส�ำคัญ ๒ คือ สิ่งที่ประเสริฐ และชีวิต ค�ำแรก 

ได้แก่ “ประเสริฐ” หมำยถึง วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด
1
 ส่วนค�ำว่ำ “ชีวิต” หมำยถึง ควำมเป็น

2
  

รวมควำมหมำยทั้ง ๒ ค�ำจึงหมำยถึง ควำมเป็นส่ิงท่ีวิเศษ,ส่ิงท่ีดีเลิศ,ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ฉะนั้น เมื่อเรำพูดถึง 

สิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิตในที่นี้จึงมีควำมหมำยครอบคลุมเกี่ยวกับกำรประพฤติในสิ่งท่ีเป็นสำระ 

แก่นสำรก่อให้เกิดควำมดีงำมและคุณค่ำที่สุดแก่ชีวิตตนเองและผู้อื่น ถึงแม้มนุษย์มีปัญหำของมนุษย์ 

เทวดำมีปัญหำของเทวดำ ลิงมีปัญหำของลิง แมวก็มีปัญหำของแมว สรุปว่ำ เกิดเป็นอะไรล้วนมีปัญหำ

ทัง้นัน้
3
 ทัง้น้ี กำรประพฤตสิิง่ทีป่ระเสรฐิเพือ่เป็นกำรเบีย่งเบนมใิห้หมกมุน่ครุน่คดิแต่เรือ่งทกุข์ และเพือ่

เป้ำหมำยที่ส�ำคัญของชีวิต คือ เป็นอุบำยสร้ำงควำมสุข นั่นเอง 

 ส�ำหรับผู้ที่ด�ำเนินชีวิตอย่ำงประเสริฐจะต้องประพฤติสุจริตด้วยกำย วำจำ และใจอยู่ตลอดเวลำ

ด้วยควำมไม่ประมำท นอกจำกต้องอำศัยกำรประพฤติเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเอง และคน

ทั่วไปดังกล่ำวในเบื้องต้นอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ในภำพรวมแล้ว ในควำมเห็นของข้ำพเจ้ำนั้น

กำรปฏิบัติตน ๖ ประกำร ได้แก่ 

  ๑. กำรฝึกฝนอบรมตนเอง  ๒. ควำมกตัญญูกตเวที 

  ๓. กำรรู้จักพอเพียง   ๔. กำรเสียสละเพื่อส่วนรวม 

  ๕. กำรรู้จักให้อภัยผู้อื่น   ๖. กำรได้บรรลุธรรม 

 เป็นกรอบและเกณฑ์ชี้วัดที่ตัดสินกำรประพฤติสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดควำมประเสริฐส�ำหรับชีวิต

นั่นเอง มีรำยละเอียดที่จะได้อธิบำยตำมล�ำดับ ดังนี้

 1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๕๔, (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท ศิริวัฒนำ
อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด (มหำชน), ๒๕๕๖, หน้ำ ๗๑๓.
 2 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๓๘๓.
 3 พระรำชปริยัติกวี, ศ.ดร. ปรัชญำโลก, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๖๑),  
หน้ำ ๑.
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กำรฝึกฝนอบรมตนเอง

 กำรฝึกฝนอบรมตนเองเป็นกิจวัตรท่ีส�ำคัญประกำรหนึ่งที่จะเริ่มต้นส�ำหรับชีวิตที่จะก้ำวไปสู่ 

ควำมประเสรฐิหำกจะพฒันำตนเองให้มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำและประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติเรำจะต้องมี

ควำมรู้หลักกำรพื้นฐำนของกำรพัฒนำตนเองเสียก่อน หลักกำรนี้ง่ำย ๆ มีอยู่เพียง ๓ ประกำรเท่ำนั้น
4
 

คือ

  ๑. เข้ำใจตนเอง   ๒. เข้ำใจผู้อื่น

  ๓. เข้ำใจงำน

 ทัง้ ๓ ประกำรน้ี จะต้องมคีวำมเข้ำใจ ซ่ึงก่อนจะเข้ำใจกจ็ะต้องมคีวำมรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ  หรอืสิง่นัน้ ๆ  

เสียก่อนอย่ำงเข้ำใจตนเอง และเข้ำใจผู้อื่น ฟังดูเหมือนเรื่องง่ำย ๆ แต่บำงทีก็ไม่งำยนักโดยเฉพำะเรื่อง

ของตนเองทั้ง ๆ ท่ีเป็นตัวของเรำ อยู่ใกล้ชิดกับเรำ เรำน่ำจะเข้ำใจง่ำยแทบไม่ต้องศึกษำเลย แต่เอำ 

เข้ำจริงตำมหลักวิชำกำร เขำบอกว่ำเข้ำใจยำกกว่ำเข้ำใจผู้อื่นเสียอีก

 ถำมว่ำท�ำไมถงึเป็นเช่นนัน้ ตอบว่ำ มนัเป็นไปตำมหลักจิตวทิยำ กล่ำวคอื เหตุทีเ่รำมกัรู้บำงอย่ำง

และไม่รู้บำงอย่ำงในตัวเรำก็เพรำะว่ำ เรำไม่เคยมองตัวเองหรือศึกษำตัวเองอย่ำงจริงจัง พระพุทธองค์

จึงตรัสให้เรำต้องรู้จักตัวเรำหลำย ๆ อย่ำง เช่น อตฺตนำ โจทยตฺตำน�
5
 แปลว่ำ จงเตือนตนด้วยตนเอง  

เรำรู้แต่เรำว่ำ เรำเป็นเรำให้ลึกลงไปกว่ำน้ันเรำอำจไม่รู้ทั้งหมดหรอก และบำงทีเรำก็หลอกตัวเองด้วย 

ว่ำเรำเป็นอย่ำงโน้น ว่ำเรำเป็นอย่ำงนี้ไม่เชื่อลองพิจำรณำให้ลึก ๆ เถอะเรำรู้ไหมว่ำ จริง ๆ เรำเป็นคน

อย่ำงไร เรำเป็นคนใจร้ำยใจด�ำหรือเปล่ำ เรำขี้เหนียวขี้งกหรือเปล่ำ เรำปำกเสียปำกร้ำยหรือเปล่ำ ฯลฯ

 สิง่เหล่ำนีโ้ดยเฉพำะด้ำนลบ ส่วนใหญ่เรำมกัไม่ค่อยรู้ ยิง่ควำมไม่ดีไม่งำมมมีำกเท่ำไหร่ ยิง่ไม่รู้มำก 

เท่ำนั้น และอนิจจังอนิจจำควำมไม่ดีไม่งำมเหล่ำนั้น ก็ไม่มีใครกล้ำบอกเรำด้วย เช่น เรำกลิ่นตัวเหม็น  

มีใครกล้ำบอกเรำไหม หรือคุณกล้ำ จะทดลองดูก็ได้กับเจ้ำนำยของคุณ

 “ท่ำนครับ ผมขอเรียนท่ำนด้วยควำมจริงใจนะครับ ว่ำท่ำนขี้เต่ำเหม็นเหลือเกิน” กล้ำบอก 

ไหมครับ ร้อยทั้งร้อย ไม่มีใครกล้ำบอก เห็นไหมว่ำแม้เรำจะหวังดี บอกควำมจริงแก่เขำก็ไม่แน่ว่ำเขำจะ

ยอมรับหรือรับได้หรือเปล่ำ เอำเป็นว่ำ เหตุที่เรำ ไม่เคยมองตัวเอง อย่ำงจริงจังนี้เอง จึงท�ำให้เรำไม่รู้

และไม่เข้ำใจตัวเอง

 4 สุเมธ แสงนิ่มนวล, พัฒนำชีวิตอย่ำงไรให้ประสบผลส�ำเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: บุ๊คแบงค์), 
ม.ป.ป., หน้ำ ๓๓-๔๐.
 5 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๑.
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 นอกจำกนัน้ เขำว่ำอกีสำเหตหุนึง่ทีท่�ำให้เรำเข้ำใจตัวเองยำก กค็อื เรำคุน้เคยกบัตัวเองมำกเกินไป

ข้อนี้ก็เป็นเรื่องจริงเขำบอกอะไรท่ีมันใกล้จนเกินไปมักจะไม่เห็น ดังนั้น จึงมีค�ำภำษิตและค�ำพังเพยว่ำ 

“เส้นผมบังภูเขำ” หรือ “ใกล้เกลือกินด่ำง” อะไรประเภทนี้ ซ่ึงเป็นเรื่องจริงเรื่องของควำมคุ้นเคย  

ควำมชนิ น้ีมนัท�ำให้เรำไม่รูค้วำมจรงิอย่ำงมำก อย่ำงเช่นหมูบ้่ำนประมงตำมรมิทะเลท่ำนเคยสงัเกตไหม 

เขำตำกปลำกันกลิ่นนี้เหม็นมำกพอนั่งรถผ่ำนเท่ำนั้นเอง แทบแย่ หรืออย่ำงโรงงำนผลิตปุ๋ยโดยใช ้

กระดูกสัตว์ ก็เหมือนกันพอนั่งรถผ่ำนทีไรกลิ่นกระดูกโชยมำแทบอ้วกทุกครั้ง เหตุกำรณ์อย่ำงนี ้

ท่ำนเชื่อไหม คนที่อยู่ริมทะเลที่ตำกปลำหรือคนบ้ำนอยู่ข้ำง ๆ โรงงำนผลิตปุ๋ยโดยใช้กระดูกสัตว์กลับ 

ไม่เหม็น รู้สึกเฉย ๆ บำงทีก็หอมซะด้วยซ�้ำ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพรำะอะไร ก็เพรำะควำมคุ้นเคย และ 

ควำมเคยชิน นั่นเอง นอกจำกเรำไม่เคยมองตัวเองจริงจังหรือเรำคุ้นเคยกับตัวเองมำกเกินไปแล้ว  

อีกประกำรหนึ่งที่ท�ำให้เรำไม่เข้ำใจตัวเรำอย่ำงถ่องแท้ก็คือ เรำรู้สึกตัวเรำว่ำตัวเรำมีควำมพอดีอยู่เสมอ 

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ในควำมเป็นตัวของเรำนั้น เรำจะมีควำมรู้สึกพอดีอยู่เสมอทั้ง ๆ ที่สูงไปต�่ำไปเรำก็

ว่ำสูงพอดี ต�่ำพอดี ไม่ได้หล่อไม่ได้สวยเลยเรำก็ว่ำ ก�ำลังหล่อก�ำลังสวยพอดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่

ว่ำ
6
 “โลกภำยในตัวเรำเป็นเรื่องรำวที่เรำควรรู้มำกที่สุด คนที่รู้เรื่องตัวเองดีชื่อว่ำมีวิชชำ ส่วนคนที่ไม่รู้

เรื่องเกี่ยวกับตัวเองช่ือว่ำมีอวิชชำ ปัญญำคือควำมรู้ลึกและรู้รอบที่ว่ำรู้ลึกคือรู้เรื่องตัวเองด้วยกำรมอง

ด้ำนใน ส่วนที่ว่ำรู้รอบคือรู้โลกภำยนอกรอบตัวเรำ

     โลกภำยนอก กว้ำงไกล ใครใครรู้

     โลกภำยใน ลึกซึ้งอยู่ รู้บ้ำงไหม

     จะมองโลก ภำยนอก มองออกไป

     จะมองโลก ภำยใน ให้มองตน.

 ดังนั้น ตัวเรำเองเป็นเรื่องที่ต้องรู้ลึก ควำมรู้ตนเป็นจุดเร่ิมต้นของควำมรู้ ควำมรู้ตนจะช่วยให้

พัฒนำตนจนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ตำมหลักกำรที่ว่ำ 

 “อตฺตำ หิ อตฺตำโน นำโถ โก หิ นำโถ ปโร สิยำ อตฺตนำ หิ สุทนฺเตน นำโถ ลภติ ทุลฺลภ�.” 

 แปลว่ำ ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใคร่เล่ำจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได ้

ที่พึ่งที่ได้ยำก.
7

 

 6
 พระรำชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟ้ำแห่งควำมรู,้ (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณ- 

รำชวิทยำลัย, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๕-๑๖. 
 7 ขุ.ธ. (บำลี) ๒๕/๓๖.
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 รวมควำมว่ำ เมื่อเรำรู้จักตนเอง ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ข้อนี้

จะท�ำให้เป็นผู้ที่มีควำมเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมและได้ชื่อว่ำ เป็นบุคคล 

ผู้ประเสริฐประกำรหนึ่ง

ควำมกตัญญูกตเวที
 คุณธรรมที่เป็นพื้นฐำนของมนุษย์ที่เป็นเครื่องหมำยแห่งคนดีหรือควำมดี ได้แก่ ควำมกตัญญู

กตเวที ควำมกตัญญูกตเวที แปลว่ำ ผู้รู้อุปกำระที่ท่ำนท�ำแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น ๒ คือ กตัญญู 

รูคุ้ณท่ำน กตเวท ีตอบแทนหรอืสนองคณุท่ำน ;ควำมกตญัญกูตเวท ีว่ำโดยขอบเขต แยกได้เป็น ๒ ระดบั 

คือกตัญญูต่อบุคคลผู้มีคุณควำมดีหรืออุปกำระต่อตนเป็นส่วนตัว อย่ำงหนึ่ง กตัญญูกตเวทีต่อบุคคล 

ผู้ได้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์หรือมีคุณควำมดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม เช่น ที่พระเจ้ำประเสนทิโกศลทรงแสดง

ควำมกตญัญูต่อพระพทุธเจ้ำโดยฐำนทีไ่ด้ทรงประกำศธรรมยงัหมู่ชนให้ตัง้อยูใ่นกศุลกลัยำณธรรม เป็นต้น 

อย่ำงหนึ่ง
8

 กำรรู้อุปกำรคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งท�ำแล้ว น้อยหรือมำกก็ตำม โดยกำรระลึกถึงบ่อย ๆ ชื่อว่ำ กตัญญู 

อีกอย่ำงหนึ่งบุญท้ังหลำย ชื่อว่ำ มีอุปกำระมำกแก่สัตว์ เพรำะสำมำรถป้องกันทุกข์ในนรก เป็นต้น
9
  

กำรระลึกถึงอุปกำรคุณแห่งบุญเหล่ำนั้นเป็นผู้หำได้ยำก พระพุทธเจ้ำจึงตรัสว่ำ ภิกษุทั้งหลำย บุคคล  

๒ จ�ำพวก หำได้ยำกในโลก

 “พวกไหนบ้ำง”

 “บุคคลผู้เป็นบุพพกำรี”

 “บุคคลผู้เป็นกตัญญูกตเวที”

 “บุคคล ๒ จ�ำพวกนั้น หำได้ยำกในโลก” 

 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ควำมกตญัญกูตเวทต่ีอพ่อแม่นัน้นบัว่ำเป็นเร่ืองส�ำคญัทีสุ่ดค�ำว่ำ “พ่อและแม่” 

เป็นค�ำที่มีคุณค่ำและควำมหมำยทำงจิตใจของเรำทุกคนมำกท่ีสุด เพรำะท่ีเรำมีชีวิตอยู่ได้จนถึง 

ปัจจุบันนี้ก็เพรำะท่ำนท้ังสองได้ให้ก�ำเนิดและกล่อมเกล้ียงเลี้ยงเรำมำ จึงเป็นควำมผูกพันที่ไม่สำมำรถ

ลบเลือนออกจำกจิตใจของลูกได้ ในที่นี้ขอเรียงร้อยถ้อยค�ำพรรณนำให้เห็นว่ำ พระคุณของพ่อแม่นั้น

ประเสริฐเพียงใด เมื่อเอ่ยถึงบุคคลคู่หนึ่งท่ีเป็นผู้ให้ก�ำเนิดทุกชีวิตในโลกนี้โดยเฉพำะมนุษย์เรำนี้คงจะ

 8
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพ- 

มหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๘), หน้ำ ๒. 
 9

 บุณย์ นิลเกษ (เปรียญ), คัมภีร์มงคลทีปนีส�ำหรับประชำชน, (เชียงใหม่ : บี.เอส.กำรพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้ำ 
๕๓๕-๕๓๖. 
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ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ำท่ำนผู้นั้นคือคุณแม่และคุณพ่อของเรำนั่นเอง และเป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ  

ทัง้สองท่ำนเป็นผูท่ี้มพีระคณุสูงสดุในบรรดำบุคคลทัง้หลำยทีต้ั่งอยูใ่นฐำนะบพุกำรชีน จึงเป็นหน้ำทีข่อง

ลูกทุก ๆ คนที่ต้องร�ำลึกนึกถึงและตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของท่ำน อีกทั้งเป็นกำรบูชำในสิ่งที่

มนุษย์ทั้งหลำยต้องถือเป็นหน้ำที่ของตน ดังท่ีมีผู้รู้เปรียบท่ำนไว้ในฐำนะต่ำง ๆ เช่น เป็นพระพรหม  

เป็นหมอคนแรก เป็นครูคนแรก และเป็นพระอรหันต์ของลูกบ้ำง ท่ีว่ำเป็นพระพรหมนั้น เพรำะท่ำน 

ตั้งอยู่ในพรหมวิหำร ๔ คือ 

  ๑. เมตตำ ควำมรักใคร่ปรำรถนำให้ลูกเป็นสุข 

  ๒. กรุณำ ควำมสงสำรคิดอยำกให้ลูกพ้นทุกข์ 

  ๓. มุทิตำ ควำมพลอยยินดี เมื่อลูกได้ดี 

  ๔. อุเบกขำ ควำมวำงเฉย เมื่อลูกถึงครำววิบัติ มีเครำะห์กรรมมำซ�้ำเติมให้ได้รับทุกขเวทนำ 

ท่ำนก็ไม่คิดต�ำหนิหรือเหยียบย�่ำซ�้ำเติมเหมือนคนทั้งหลำย ท่ำนตั้งอยู่ในอุเบกขำธรรมนั่นเอง

 หลักแห่งควำมกตัญญู กำรรู้คุณค่ำหรือควำมกตัญญูท่ีหมำยถึง ควำมเป็นผู้มีใจกระจ่ำง มีสติ

ปัญญำรู้ถึงอุปกำรคุณที่ผู้อื่นกระท�ำแล้วแก่ตนไม่ว่ำจะมำกหรือน้อยก็ตำม แล้วระลึกนึกถึงด้วยควำม

ซำบซึ้งกับคุณค่ำของสิ่งน้ัน ๆ หรือของบุคคลนั้นย่อมจะท�ำให้บุคคลได้กระท�ำหรือสร้ำงสรรค์สิ่งดีงำม

ต่อกัน ควำมกตญัญตู่อสรรพสิง่ว่ำจะเป็นบคุคล สตัว์ สิง่ของและกำรกระท�ำของตนเอง เป็นสิง่ทีม่คีณุค่ำ

ท�ำให้บุคคลได้ตระหนักต่อสิ่งตำ่ง ๆด้วยจิตเมตตำและมีควำมปรำรถนำที่จะกระท�ำตอบคืนด้วยควำม 

ดีงำม ฉะนั้น หลักแห่งควำมกตัญญูท�ำให้บุคคลมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น และเป็นแนวทำง 

ในกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อคุณค่ำกำรกระท�ำในทุกสถำนะและโอกำส
10

 ดังนั้น นอกจำกจะกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แล้ว บุคคลพึงกตัญญูต่อครูอำจำรย์ ผู้มีอุปกำระคุณ

ต่ำง ๆ  ตลอดจนถึงต่อสถำนที่ สถำบันและแผ่นดินเกิด ล้วนแล้วแต่ต้องตระหนักถึงและพึงแสดงกตัญญู

กตเวทเีป็นอย่ำงยิง่ เพรำะควำมกตญัญแูละกตเวทติำ หมำยถงึ ผู้รู้อปุกำระทีเ่ขำท�ำแล้วตอบแทน ผู้รู้จัก

คณุค่ำแห่งกำรกระท�ำควำมดขีองผูอ้ืน่ และแสดงออกเพ่ือกำรบชูำควำมดี
11

 นัน้เป็นส่ิงทีป่ระเสริฐ และ

เป็นสญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมำยของคนดอีย่ำงแท้จรงิ ดงัพทุธสภุำษติบททีว่่ำ “นมิติตฺ� สำธรุปูำน� กตญญฺู 

กตเวทิตำ แปลว่ำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมำยของคนดี
12

ไม่ว่ำเป็นใคร มีฐำนะภำวะเช่นใด

 10
 พระมหำสุทิตย์ อำภำกโร(อบอุ่น) (และคณะ), “แปลงทุนให้เป็นบุญ สร้ำงบุญด้วยปัญญำ”, รำยงำน 

กำรวิจัย สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๗, ๕๙. 
 11

 พระพรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยตุโฺต), พจนำนกุรม ฉบบัประมวลธรรม, พมิพ์ครัง้ที ่๒๐, (กรุงเทพมหำนคร: 
บริษัทสหธรรมิก จ�ำกัด), ๒๕๕๔), หน้ำ ๓๘๔ . 
 12

 นัย.ส.ส. 
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ก็ตำมย่อมไม่มีข้อยกเว้น ส่วนคนที่ตรงกันข้ำม เรียกว่ำ คนอกตัญญูหรือคนเนรคุณนั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ 

ไม่มีคุณค่ำ สังคมไม่ต้องกำร เพรำะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ของควำมดี ขนำดผู้ที่

มีพระคุณต่อตนเองแท้ ๆ ยังไม่รู้จักตอบแทนคุณเลย แล้วจะหวังให้ท�ำดีกับคนทั่วไปได้อย่ำงไรกัน  

ย่อมไม่มีเครื่องหมำย หรือยี่ห้อให้ปรำกฏ ถ้ำเป็นสินค้ำอุปโภคเรียกว่ำไม่มี อย.รับรองหรือเครื่องหมำย

แห่งคุณภำพต่ำง ๆ ฉะนั้น พึงหำโอกำสท�ำหน้ำที่ให้สมบูรณ์นี้ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ เต็มใจ ตั้งใจ 

 อีกประกำรหนึ่ง ทุกคนที่เกิดมำในโลกน้ีย่อมมีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินหรือปฐพีนี้ด้วยกันท้ังส้ิน  

ข้ำวปลำอำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย ยำรักษำโรค อันเป็นปัจจัย ๔ ที่เรำพึงมีพึงได้ ควำมคุ้มครอง

ด้ำนกฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ควำมเสรีภำพที่เป็นประชำธิปไตย กำรดูแลเอำใจใส่ในด้ำนกำรศึกษำ  

กำรประกอบอำชีพ และสวัสดิกำรอื่น ๆ  ที่รัฐบำลจัดให้ในฐำนะพลเมืองของประเทศตั้งแต่เรำเกิดมำถึง

บัดนี้ ลองคิดดูเถิดว่ำมำกมำยขนำดไหน ซึ่งบำงอย่ำงอำจจะหำไม่ได้ในต่ำงประเทศ เรำได้ใช้สอย

ทรพัยำกรธรรมชำตใินวนัหนึง่ ๆ  มำกมำยเหลอืเกนิ ทัง้น�ำ้ อำหำร อำกำศ ไฟฟ้ำ พลังงำน เคร่ืองอปุโภค

บริโภคมำหลำยสิบปีซึ่งประมำณค่ำไม่ได้ ถำมว่ำ เรำเคยคิดที่จะตอบแทนแผ่นดินเกิดกันบ้ำงหรือเปล่ำ 

แล้วจะตอบแทนกันอย่ำงไร และเมื่อไหร่จะถึงเวลำนั้น คงไม่ต้องตอบในตอนนี้เรำก็คงทรำบกันแล้วว่ำ 

ตอนนี้เวลำนี้แหละท�ำง่ำย ๆ ด้วยกำรคิดดี พูดดี และท�ำดีตำมกฎหมำยและหลักศำสนำที่ตนเคำรพ

นับถือ ที่ผ่ำนมำเรำคิดกันอย่ำงนี้หรือเปล่ำ ถำมต่อไปว่ำ ลูกหลำน ญำติพี่น้อง สมำชิกในหมู่บ้ำน ต�ำบล 

อ�ำเภอ จังหวัด และประเทศของเรำเขำคิดกันบ้ำงหรือเปล่ำ เมื่อคิดได้แล้ว ช่วยกันพูด ช่วยกันท�ำในสิ่ง

ที่ดีนี้มำกน้อยแค่ไหนและท�ำเพื่อใคร ก็เพ่ือเรำทั้งผองนั่นแหละ ปัญหำที่เรำได้ยินได้ฟังและสัมผัสกัน 

ทุกวันนี้จะคลี่คลำยหำยไปถ้ำทุกคนเห็นพ้องต้องกันและเอำจริงเอำจังในกำรท�ำหน้ำที่ทั้ง ๒ ประกำร 

คือกำรตอบแทนบุญคุณบุพกำรีและแผ่นดินเกิดและจะส่งผลเป็นควำมภำคภูมิใจที่ส�ำคัญและยิ่งใหญ่

ที่สุดของชีวิตมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักอยู่เสมอว่ำ ชีวิตและควำมส�ำเร็จท่ีเรำเป็นอยู่ใน 

ขณะนีน้ัน้เป็นผลสบืเนือ่งมำจำกเหตแุห่งควำมดงีำมร่วมกนั เมือ่บคุคลใดด�ำรงตนอยูใ่นหลกัแห่งกตญัญู

กตเวทีย่อมได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประเสริฐอีกประกำรหนึ่ง

กำรรู้จักพอเพียง
 กำรรู้จักพอเพียง มีควำมหมำยนัยเดียวกับ สันโดษ ซึ่งแปลว่ำ ควำมยินดี ควำมพอใจ ควำมยินดี

ด้วยของของตนซึ่งได้มำด้วยเร่ียวแรงควำมเพียรโดยชอบธรรม ควำมยินดีด้วยปัจจัยส่ีตำมมีตำมได้  

ควำมรู้จักอิ่มรู้จักพอ แบ่งออกเป็น ๓ อย่ำง
13

 คือ

 13
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้ำ ๑๒๕ (ที.อ. (บำลี) 

๑/๒๕๓)
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 ๑. ยถำลำภสันโดษ ได้แก่ ยินดีตำมที่ได้ ยินดีตำมที่พึงได้ คือ ตนได้สิ่งใดมำหรือเพียรหำสิ่งใด 

มำได้ เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่ว่ำจะหยำบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยำกได้

สิ่งอื่น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวำยเพรำะสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรำรถนำสิ่งที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่ำที่ตน

พึงได้โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรำรถนำของที่คนอื่นได้ ไม่ริษยำเขำ

 ๒. ยถำพลสนัโดษ ได้แก่ ยนิดตีำมก�ำลงั คอื ยนิดแีต่พอแก่ก�ำลงัร่ำงกำยสขุภำพและวสิยัแห่งกำร

ใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยำกได้เกินก�ำลัง ตนมีหรือได้สิ่งใดมำอันไม่ถูกกับก�ำลังร่ำงกำยหรือสุขภำพ เช่น 

ภิกษุได้อำหำรบิณฑบำตที่แสลงต่อโรคของตนหรือเกินก�ำลังบริโภคใช้สอย ก็ไม่หวงแหนเสียดำยเก็บไว้

ให้เสียเปล่ำหรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน ย่อมสละให้แก่ผู้อ่ืนที่จะใช้ได้ และรับหรือแลกเอำสิ่งที่ถูกโรค 

กับตนแต่เพียงที่พอแก่ก�ำลังกำรบริโภคใช้สอยของตน

 ๓. ยถำสำรปุปสนัโดษ ได้แก่ ยนิดตีำมสมควร คอื ยนิดีตำมท่ีเหมำะสมกับตน อนัสมควรแก่ภำวะ 

ฐำนะ แนวทำงชีวิต และจุดหมำยแห่งกำรบ�ำเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุไม่ปรำรถนำสิ่งของอันไม่สมควร

แก่สมณภำวะ หรอืภกิษบุำงรปูได้ปัจจัยสีท่ีม่ค่ีำมำกเหน็ว่ำเป็นส่ิงสมควรแก่ท่ำนผู้ทรงคณุสมบติัน่ำนบัถอื 

ก็น�ำไปมอบให้แก่ท่ำนผู้นั้น ตนเองใช้แต่สิ่งพอประมำณ หรือภิกษุบำงรูปก�ำลังประพฤติวัตรขัดเกลำตน

ได้ของประณีตมำ ก็สละให้แก่เพื่อนภิกษุรูปอื่น ๆ ตนเองเลือกหำของปอน ๆ มำใช้หรือตนเองมีโอกำส

จะได้ลำภอย่ำงหนึ่ง แต่รู้ว่ำสิ่งนั้นเหมำะสมหรือเป็นประโยชน์แก่ท่ำนผู้อื่นที่เชี่ยวชำญถนัดสำมำรถ 

ด้ำนนั้น ก็สละให้ลำภถึงแก่ท่ำนผู้นั้น ตนรับเอำแต่สิ่งที่เหมำะสมกับตน 

 ดงัจะได้ยกตวัอย่ำงปฐมบทปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง
14

 ดังเป็นทีป่ระจักษ์แก่ประชำคมโลก

โดยทั่วกันแล้วว่ำ ปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำและทุกระดับต่ำงถวำยควำมจงรักภักดีและเคำรพรัก 

อย่ำงแรงกล้ำแด่ “พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร มหำภมูพิลอดลุยเดช” ทรงเป็นศนูย์รวมแห่งจติใจและ

เชื่อมควำมรักสำมัคคีของปวงชนทั้งชำติให้สมำนฉันท์เป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงเป็นองค์ศำสนูปถัมภกและ

ทรงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ระหว่ำง”ควำมรักชำติ” และ”ควำมศรัทธำในศำสนำ” ตลอดทั้งทรงเป็น

สัญลักษณ์ของควำมดีเลิศแห่งเอกลักษณ์ของชำติ กำรสืบทอดจำรีตประเพณี ควำมมั่นคงแห่งระบอบ

กำรปกครอง และควำมหวังแห่งอนำคตของชำติไทยและของโลก

 นับตั้งแต่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติ 

เมือ่วนัที ่๙ มถินุำยน พทุธศกัรำช ๒๔๙๘ ถงึปัจจุบนั(๒๕๖๒) กว่ำ ๗๐ ปี ยัง่ยนืนำนท่ีสดุในประวตัศิำสตร์

ของชำติไทย ถึงแม้จะเสด็จสู่สรรคำลัยไปแล้ว พระองค์ทรงด�ำรงไว้ซึ่ง “ธรรม” ท้ังปวงและทรง 

 14
 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร,ิ หลกักำรทรงงำนใน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, (กรุงเทพมหำนคร: เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘), หน้ำ ๑๕. 
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เปรยีบประดจุแสงชชัวำลทีค่อยส่องน�ำทำงกำรพัฒนำประเทศให้เกดิควำมมัน่คงและยัง่ยนืมำโดยตลอด

เวลำอนัยำวนำนนี ้ด้วยมพีระปณธิำนอนัแกร่งกล้ำท่ีจะทรงเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพ่ือพสกนกิร

ชำวไทยทั้งมวล โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถำนะ ศำสนำ ชำติพันธุ์หรือหมู่เหล่ำ และทรงถือว่ำทุกข์ของ 

พสกนิกรคือทกุข์ของพระองค์ จงึได้ทรงอทุศิพระวรกำย ทุม่เทพระสตปัิญญำ และพระรำชทรพัย์ในกำร

บ�ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจหลำกหลำยนำนัปกำรด้วยพระวิริยะ อุตสำหะ ทั้งพระรำชทำนค�ำสอนและมี

พระจริยำวัตรอันเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม ซึ่งล้วนแต่น�ำประโยชน์สุขมำสู่พสกนิกรชำวไทยทั้งชำติ สมดัง

ที่ได้พระรำชทำนพระปฐมรำชโองกำรเป็นพระรำชสัตยำธิษฐำน เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๔๙๓ ท่ีว่ำ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชน 

ชำวสยำม”

 อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ“เศรษฐกจิพอเพยีง” พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัทรงตระหนกัว่ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพืน้ฐำนและเป็นอำชพีหลกัของประชำชนส่วนใหญ่ทีอ่ำศยัอยู่

ในพืน้ทีช่นบท พระองค์จงึได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงเยีย่มเยยีนและศกึษำควำมเป็นอยูข่องพสกนกิร

ในพื้นที่ชนบททุกภูมิภำคทั่วประเทศได้ทอดพระเนตรสภำพภูมิประเทศที่ทุรกันดำรและทรงรับทรำบ

ปัญหำควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของประชำชนทั่วทุกท้องถิ่น ซึ่งน�ำไปสู่พระบรมรำชวินิจฉัยในปัญหำ 

สำเหตุและแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเหมำะสมและประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  

โดยพระรำชทำนแนวทำงพระรำชด�ำริ”เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นกำรพัฒนำให้ประชำชนและชุมชน 

ในชนบทมคีวำมเป็นอยูท่ีดี่ขึน้และสำมำรถพึง่ตนเองได้ อนัเป็นแนวทำงกำรพฒันำสูค่วำมยัง่ยนืได้อย่ำง

แท้จริง นี้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีท่ีสุดส�ำหรับกำรน�ำหลักควำมพอเพียงมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่สังคม ประเทศชำติ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช รัชกำลที่ ๙ ผู้ทรง

พระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดเจน ซ่ึงรับกำรยอมรับกัน 

ทั่วโลกและสืบทอดในนำมว่ำ “ศำสตร์แห่งพระรำชำ” 

 ดังนั้น กำรท่ีเรำน�ำหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ให้รู้จักพอดีและมีเหตุผล  

โดยมีควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ จะเป็นเหตุให้กำรด�ำเนินชีวิตมีควำมสมดุล คือ ไม่เคว้งคว้ำงหรือ

ล่องลอยไปมำตำมกระแสกำรเปลีย่นแปลงของสงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ท�ำให้กำรด�ำเนนิชวีติมคีวำม

สอดคล้องกับหลักกำรทำงพระพุทธศำสนำ เรียกว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำหรือทำงสำยกลำงนั่นเอง
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กำรเสียสละเพื่อส่วนรวม

 กำรเสียสละเพื่อส่วนรวมนี้ เป็นเครื่องค�้ำจุนที่ส�ำคัญของสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย เป็นคุณธรรม 

ทีจ่ะน�ำสงัคมไปสูก่ำรพฒันำท่ีเข้มแข็งและยัง่ยนื สงัคมใดถ้ำมคีนเสยีสละจ�ำนวนมำก สงัคมนัน้กจ็ะเจรญิ

รุ่งเรืองกว่ำสังคมอื่น บ้ำนเมืองเรำขณะนี้ก�ำลังต้องกำรคนดีมีน�้ำใจและเสียสละด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ  

เพือ่เชือ่มโยงผูค้นทีแ่ตกต่ำงกนัและหลำกหลำยควำมคดิจิตใจ อำย ุกำรศกึษำ อำชพี และประสบกำรณ์ 

ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่ำงบุคคลผู้ที่เป็นแบบอย่ำงแห่งควำมเสียสละ เช่น

 ๑. พระพทุธเจ้ำ ทรงเป็นแบบอย่ำงทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของบคุคลทีม่คีวำมเสยีสละ ดงัทีท่รำบกนัดีว่ำ 

พระองค์ทรงประกอบด้วยพระปัญญำคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหำกรุณำคุณ ทรงออกผนวชและได้

ตรัสรู ้และน�ำหลกัธรรมสัง่สอนเวไนยสตัว์ตลอดระยะเวลำยำวนำนถงึ ๔๕ พรรษำ เพือ่ปลดเปลือ้งควำม

ทุกข์ให้แก่เหล่ำเวไนยสัตว์ทั้งหลำยโดยไม่ได้นึกถึงควำมเหนื่อยยำกล�ำบำกของพระองค์แม้แต่น้อยดังที่

พุทธศำสนิกชนได้ศึกษำในพุทธประวัติมำแล้วนั้น

 ๒. พระเจ้ำแผ่นดนิและผูป้กครองทุกระดับ ทีท่รงต้ังพระองค์อยูใ่นทศพธิรำชธรรม และคณุธรรม

อื่น ๆ ของพระรำชำและผู้ปกครอง เช่น พรหมวิหำร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

กำรด�ำรงชีวติของมนุษย์ไม่ว่ำจะอยูใ่นสถำนท่ีใดในโลกนี ้เป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะอยูอ่ย่ำงโดดเด่ียวเดยีวดำย 

เพรำะมนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ต้องมกีจิกรรมทีแ่สดงถงึควำมสมัพนัธ์ และเกีย่วข้องกนัในฐำนะทีเ่ป็นสมำชกิ

ของสังคม ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งกำรเมืองกำรปกครองก็ตำม

 ประเทศชำติด�ำรงอยู่อย่ำงเป็นเอกรำชและได้จำรึกไว้ในประวัติศำสตร์ตรำบจนถึงทุกวันนี้ เป็น

ควำมภำคภูมิใจที่ปรำกฏอยู่ในดวงใจของคนไทยทั่วหล้ำ ที่พระเจ้ำแผ่นดินทุกพระองค์ และผู้ปกครอง

ทุกต�ำแหน่งในอดีตถึงปัจจุบันได้เสียสละควำมสุขส่วนพระองค์และส่วนตัว เพื่อควำมสงบสุข ร่มเย็น 

ของคนหมู่มำก ซึ่งปรำกฏให้เห็นเป็นอนุสำวรีย์บ้ำง ประวัติบุคคลส�ำคัญบ้ำง ตำมที่ทั่วไป ในฐำนะ 

เป็นวีรชนคนเก่ง สมควรได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบุคคลส�ำคัญในประวัติศำสตร์อย่ำงแท้จริง

 ๓.  พ่อแม่ซึ่งเป็นบุพกำรีท่ีส�ำคัญท่ีสุดในชีวิต เพรำะพ่อเป็นผู้ท�ำให้เกิด ส่วนแม่คือผู้ให้ก�ำเนิด  

ถ้ำไม่มีท่ำนทั้งสอง ก็ไม่มีเรำในวันนี้ ท่ำนจึงเปรียบพ่อแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่ำงของลูก เช่น เป็นพระพรหม

ของลูก เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นครูอำจำรย์ของลูก เป็นแพทย์พยำบำลของลูก เป็นอะไรก็ได้ 

ทีป่รำรถนำจะให้ลกูมคีวำมสขุ ปรำศจำกทกุข์ภยัทัง้ปวง จึงนบัได้ว่ำ พ่อแม่สมควรได้รับกำรยกย่องเป็น

บุคคลที่มีควำมเสียสละที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับลูกทุกคนด้วย

 นอกจำกนี้ยังมีผู้เสียสละอีกมำกมำย เช่น ครูอำจำรย์ที่เสียสละกำรถ่ำยทอดศิลปะวิทยำเพื่อให้

ศิษย์ได้เรียนรู้อย่ำงเฉลียวฉลำด โดยไม่เห็นแก่อำมิสสินจ้ำงรำงวัล เป็นต้น บุคคลทั้งหลำยที่มีควำม 
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เสียสละตนเพ่ือผู้อื่นก็เช่นกัน สมควรได้รับกำรเคำรพ ยกย่อง บูชำและจำรึกไว้ว่ำเป็นผู้ประเสริฐ 

เพรำะท่ำนเหล่ำนี้ได้สร้ำงสิ่งท่ีประเสริฐให้เกิดขึ้นในสังคมตลอดเวลำนั่นเอง ผู้เสียสละถ้ำหำกว่ำอยู่ 

ในฐำนะผู้น�ำ รอบบิน (Robbin)
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 ได้กล่ำวว่ำ ผู้น�ำคือบุคคลที่คอยท�ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ

ให้กับผู้ตำม โดยจะสำมำรถกระท�ำให้ผู้ตำมปฏิบัติงำนแบบไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน เมื่อเป็น 

เช่นนัน้ ผูเ้ขยีนจงึให้ข้อสงัเกตว่ำ พระพทุธเจ้ำ พระเจ้ำแผ่นดนิและผูป้กครอง พ่อแม่ รวมทัง้ครบูำอำจำรย์

และบุคคลที่แม้มิได้กล่ำวถึง หำกมีพฤติกรรมที่มุ่งท�ำควำมดีแก่บุคคลและสังคมย่อมอยู่ในประเด็น 

แห่งกำรเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งสิ้น

 สรุปได้ว่ำ กำรที่เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอำสำ เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ได้ชื่อว่ำ ได้ประพฤติ

ในสิง่ทีป่ระเสรฐิส�ำหรบัชวีติ เพรำะเป็นสิง่ยำกส�ำหรบับำงคนหรอืหลำยคนท่ีไม่อำจท�ำได้ ด้วยคุณลกัษณะ

ที่ต้องอำศัยน�้ำใจไมตรีที่งดงำม ต้องทุ่มเทและเสียสละ โดยไม่มีสิ่งใดมำตอบแทน จึงนับได้ว่ำเป็นควำม

ท้ำทำยอย่ำงยิ่งใหญ่ เมื่อบุคคลใดก็ตำมสำมำรถด�ำรงตนอยู่ในคุณธรรมข้อนี้ จึงได้ชื่อว่ำ เป็นบุคคลท่ี

ประเสริฐยิ่งนัก

กำรรู้จักให้อภัยผู้อื่น
 กำรให้อภัยผู้อื่นถึงแม้จะท�ำได้ยำก แต่ก็ควรใส่ใจไว้ เพรำะเป็นคุณธรรมชั้นสูง จัดเป็นทำน 

ชนิดหนึ่ง เรียกว่ำ อภัยทำน ด้วยกำรไม่ถือโทษโกรธเคืองจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันหรือที่เข้ำใจ 

โดยทัว่ไปว่ำอโหสกิรรมให้กนั เพรำะถ้ำเรำไม่รูจ้กัให้อภยัผูอ้ืน่ ยงัถอืโทษโกรธเคือง กจ็ะเป็นเหตใุห้จติใจ

เศร้ำหมอง อำฆำตพยำบำทกันอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น บุคคลพึงสละควำมขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นให้ออกไป

จำกจติใจเสยีให้เรว็ทีส่ดุ ด้วยกำรแผ่เมตตำหรอืวธิกีำรใดกแ็ล้วแต่ทีจ่ะท�ำให้ไม่ถอืสำหำควำมด้วยควำม

บริสุทธ์ิใจ ถึงแม้กำรให้อภัยนี้จะท�ำได้ยำกดังท่ีกล่ำวแล้ว เพรำะคนท่ีจะให้อภัยเหมือนเสียเปรียบ 

หลำยอย่ำง อีกทั้งยังถูกกดขี่ข่มเหง เบียดเบียนด้วยทรัพย์ เป็นต้น จู่ ๆ จะให้อภัยกันง่ำยเหมือนไม่มี

ควำมรู้สึก เหมือนพระอรหันต์หรือพระอิฐพระปูนได้อย่ำงไร ซ่ึงอำจจะเป็นเหตุผลท่ียกมำอ้ำงอย่ำงไร 

กแ็ล้วแต่กร็ูส้กึเห็นใจกนัอยูบ้่ำง นีแ่หละจงึกล่ำวว่ำเป็นเร่ืองยำก จิตใจของคนเรำมหีลำยระดับทัง้หยำบ 

ปำนกลำงและประณีต ดังนั้น บุคคลที่ถูกกระทบกระทั่งด้วยกำยก็ดี วำจำก็ดี จิตใจก็ดี ที่ท�ำให้เกิด 

ควำมไม่พอใจ โกรธเคือง เกลียดชัง เป็นต้น ถ้ำรู้จักปล่อยวำงเสียได้และฝึกให้อภัยผู้อื่นอยู่เนือง ๆ 

ท�ำควำมเพยีรอย่ำงนีเ้ป็นนติย์จนจติว่ำงจำกอำสวะกเิลสทัง้ปวงก็ได้ชือ่ว่ำเป็นผูป้ระเสริฐท่ีสดุในหมูม่นษุย์ 

ดังพุทธภำษิตว่ำ “ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ แปลว่ำ ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
16
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 Robbin,S.P., Organization behavior, (11
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 ดังมีเร่ืองเล่ำอยู่ว่ำ
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 มีเศรษฐีใจดีท่ำนหนึ่ง มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลได้สร้ำงศำลำไว้เป็นท่ีส�ำหรับ 

ให้คนทั้งหลำยใช้เป็นที่พักอำศัยยำมสัญจรไปมำ ต้ังหม้อน�้ำส�ำหรับด่ืม และคอยปัดกวำดเช็ดถูอยู่ 

เป็นประจ�ำ อยู่มำวันหนึ่ง ปรำกฏว่ำมีชำยคนหนึ่งเป็นนักเลงสุรำและมีนิสัยอันธพำลเมำไม่ได้สติ  

เนื้อตัวสกปรก มอมแมมมำนอนที่ศำลำแห่งนั้น เผอิญว่ำท่ำนเศรษฐีดังกล่ำวมำท�ำหน้ำที่เช่นเคยปฏิบัติ

อยู่เป็นประจ�ำมำเห็นเข้ำ เจ้ำเป็นใครกัน มำนอนท่ีตรงนี้ เนื้อตัวมอมแมมเลอะเทอะเปรอะเปื้อน 

สงสัยจะเมำเหล้ำอีกต่ำงหำกสงสัยเป็นคนไม่ดีไม่มีหลักฐำน เรำจะปัดกวำดศำลำนี้ให้สะอำด ขอให้เจ้ำ

ลุกขึ้นก่อน แล้วค่อยนอนต่อ หวังเพื่อให้ชำยคนนั้นได้สติและเกิดควำมละอำยแก่ใจและออกไปจำก 

ทีน้ั่น แต่หำเป็นเช่นนัน้ไม่ ด้วยเหตท่ีุชำยคนดงักล่ำวเป็นคนพำล แทนทีจ่ะรบีลกุหนไีปและรูส้กึขอบคณุ

เศรษฐีที่มำปลุกให้ตื่น กลับรู้สึกร�ำคำญ หงุดหงิด และโกรธเคืองท่ำนเศรษฐีอย่ำงรุนแรง เลยไม่พอใจ

เป็นอย่ำงมำก จิตใจจึงถูกโทสะครอบง�ำทันที แล้วจึงลุกเดินหนีจำกไป ส่วนท่ำนเศรษฐีก็ท�ำหน้ำที่ 

ปัดกวำดเช็ดถูศำลำนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จโดยไม่ได้คิดอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น

 อยู่ต่อมำประมำณหนึ่งอำทิตย์เศรษฐีท่ำนนั้นได้รับข่ำวร้ำยว่ำ ม้ำของท่ำนที่เลี้ยงไว้ถูกคนใจร้ำย

เอำมีดไปตัดขำจนได้รับบำดเจ็บอย่ำงทำรุณ ซึ่งคนเลี้ยงม้ำก็ไม่ได้ระวังเพรำะไม่เคยมีเหตุกำรณ์เช่นนี้ 

มำก่อน และท่ำนเศรษฐีเองก็ไม่เคยมีศัตรูมำก่อน เมื่อท่ำนเศรษฐีทรำบก็ใช้ขันติธรรมไม่หวั่นไหวท�ำใจ

ให้เป็นปกติ อยู่ต่อมำอีกหนึ่งอำทิตย์ ข่ำวร้ำยก็เกิดขึ้นกับท่ำนเศรษฐีอีกครั้งเนื่องจำกว่ำเกิดเหตุกำรณ์

ไฟไหม้บ้ำนของท่ำนเศรษฐีไม่มีเหลือ ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรำยแม้แต่คนเดียว พอท่ำนเศรษฐีทรำบข่ำว

ก็รู้สึกว่ำต้องท�ำใจอีกครั้งในเรื่องที่เกิดขึ้นและยังคงปฏิบัติปัดกวำดเช็ดถูศำลำนั้นต่อไป

 เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้สองครัง้เป็นทีก่ล่ำวขำนกนัในหมูบ้่ำนแห่งนัน้ จนกระทัง่ผูใ้หญ่บ้ำนได้เรยีก

ให้ทุกคนมำประชุมกันเพื่อหำเบำะแสของคนร้ำย และแจ้งเรื่องส�ำคัญต่ำง ๆ ให้ชำวบ้ำนได้รับทรำบ  

พอถึงช่วงเวลำส�ำคัญตอนหนึ่งในที่ประชุมแห่งนั้น ผู้ใหญ่บ้ำนได้พูดขึ้นเชิงปลอบใจท่ำนเศรษฐีว่ำ  

เรำทั้งหลำยขอแสดงควำมเสียใจกับท่ำนเศรษฐีด้วยที่เกิดเหตุร้ำยขึ้น ถ้ำรู้เบำะแสและจับตัวคนร้ำยได้

ท่ำนเศรษฐีจะท�ำอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำอยำกทรำบควำมในใจของท่ำน ปรำกฏว่ำเป็นที่อัศจรรย์ใจของคน 

ทัง้หลำยในทีน่ัน้เพรำะท่ำนเศรษฐีพดูด้วยรอยยิม้อย่ำงนิม่นวลและสภุำพว่ำข้ำพเจ้ำไม่รูส้กึสะทกสะท้ำน

หวัน่ไหวแต่ประกำรใด เพรำะทกุสิง่ทกุอย่ำงย่อมมกีำรพลัดพรำกจำกเรำไปเป็นของธรรมดำด้วยเหตุใด

ก็ตำม ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องเสียใจกับเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนไปแล้วในอดีต ข้ำพเจ้ำใช้ขันติธรรม และ

อภยัทำนเป็นทีต่ัง้ด้วยควำมไม่ประมำท อกีทัง้บ�ำเพญ็บญุกศุลด้วยกำรให้ทำน รกัษำศลี และเจรญิภำวนำ

 17
 เรือ่งเล่ำจำกพระมหำโพธวิงศำจำรย์ (สจุ ีกตสำโร) อดตีทีป่รกึษำเจ้ำคณะภำค ๖ อดตีเจ้ำอำวำสวดัพระบำท    

มิ่งเมืองวรวิหำร จ.แพร่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓. 
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มำเป็นเวลำช้ำนำน ไม่เคยก่อกรรมท�ำเข็ญท�ำผิดศีลธรรมใดมำก่อน ไฉนเลยข้ำพเจ้ำต้องมำเศร้ำโศก

เสียใจกับสิ่งที่ไร้สำระเพียงเท่ำนี้ ซึ่งบำงคนอำจคิดว่ำเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬำร ขุ่นเคือง ขัดข้องหมองใจ

และทุกข์ทรมำนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ข้ำพเจ้ำรู้สึกเฉย ๆ และดีด้วยซ�้ำไป เพรำะเหตุว่ำจะได้เป็น

เครือ่งทดสอบบำรมธีรรมของข้ำพเจ้ำให้แก่กล้ำขึน้ไปอกีระดับหนึง่ ถ้ำเหตุกำรณ์เช่นนีไ้ม่เกดิข้ึน ข้ำพเจ้ำ

จะรูไ้ด้อย่ำงไรว่ำจติใจของข้ำพเจ้ำนัน้ท่ีแท้จรงิเป็นเช่นไร จงึไม่มปีระโยชน์อนัใดเท่ำกบักำรให้อภยัในส่ิง

ที่เกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพูดจำกใจอันบริสุทธิ์ ม้ำท่ีข้ำพเจ้ำเลี้ยงไว้มีเป็นร้อยตัว ตอนนี้ให้คนเลี้ยงพำหมอมำ

รกัษำอำกำรปลอดภยัใกล้หำยเป็นปกติแล้ว ส่วนบ้ำนหลังท่ีไฟไหม้นัน้ อยูอ่ำศยัมำหลำยปี หลำยวนัก่อน

ได้ให้ลกูน้องขนเอำข้ำวของสมบัตแิละสิง่ของเครือ่งใช้ไปไว้อกีทีห่นึง่ เพือ่ท�ำกำรรือ้และสร้ำงใหม่ในไม่ช้ำ

แต่มำถกูวำงเพลิงจนไฟไหม้เสยีก่อน โชคดท่ีีไม่มอีะไรเสยีหำย คนกป็ลอดภยั ข้ำพเจ้ำต้ังใจอยูว่่ำจะสร้ำง

ขึน้มำใหม่ด้วยทรพัย์ส่วนหนึง่ให้เป็นบ้ำนหลงัใหญ่กว่ำเดิม ตกแต่งให้สวยงำมกว่ำเดิมจะท�ำบญุสุนทำน 

ที่บ้ำนแห่งนี้ทุกเดือนและบ่อยๆ ตำมที่จะหำโอกำสและเวลำเหมำะสม ถ้ำข้ำพเจ้ำรู้ว่ำใครเป็นผู้ที่มีส่วน

ท�ำให้บำรมธีรรมของข้ำพเจ้ำได้เจรญิข้ึนด้วยเหตกุำรณ์สองครัง้ทีผ่่ำนมำนี ้ข้ำพเจ้ำพร้อมทีจ่ะให้อภยัเขำ 

จะขอบคุณเขำ และจะเล้ียงดูและตอบแทนเขำที่ท�ำให้ข้ำพเจ้ำรู้แจ้งเห็นจริงในกฎไตรลักษณ์นี้ ทุกคน

รู้สึกพึงพอใจและสุขใจเมื่อได้รับฟังจำกค�ำพูดของท่ำนเศรษฐี

 ในขณะนัน้เองมชีำยคนหนึง่ซึง่นัง่อยูใ่นทีแ่ห่งนัน้ ได้ยกมอืข้ึน แล้วลกุขึน้เดนิตรงมำทีท่่ำนเศรษฐี

นั่งอยู่แล้วคุกเข่ำพนมมือกรำบท่ำนเศรษฐีด้วยอำกำรเสียใจน�้ำตำไหลเปียกปอนออกจำกตำจนเห็นได้

ชัดเจน ได้กล่ำวขึ้นว่ำ ท่ำนเศรษฐีครับ ข้ำพเจ้ำขอสำรภำพควำมผิด ที่ได้ท�ำกรรมชั่วช้ำอย่ำงใหญ่หลวง 

ท่ำนเศรษฐีจึงถำมขึ้นว่ำ ที่เจ้ำท�ำผิดเช่นนี้เพรำะเหตุใด ชำยผู้น้ันตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำคือคนข้ีเมำท่ีเคยมำ

นอนเกะกะบนศำลำของท่ำนเมื่อหลำยวันก่อน ข้ำพเจ้ำไม่พอใจที่ท่ำนมำรบกวนกำรนอนหลับ และ

ถ้อยค�ำท่ีท่ำนพดูวันน้ัน จงึท�ำให้เกดิควำมแค้นข้ึนมำจงึได้ตดัข้ำม้ำและเผำบ้ำนของท่ำนยงัไงล่ะ จงึอยำก

ขอสำรภำพและให้ท่ำนได้ลงโทษข้ำพเจ้ำสุดแท้แต่จะพิจำรณำ เศรษฐีได้ฟังดังนั้น จึงพูดขึ้นว่ำ ข้ำไม่

ลงโทษเจ้ำดอก เพรำะอย่ำงน้อยเจ้ำก็ได้ยอมรบัสำรภำพควำมผดิคร้ังนี ้ถอืว่ำได้กลบัตวักลบัใจข้ำก็พร้อม

จะให้อภยัเจ้ำในขณะนี ้ต่อไปภำยภำคหน้ำอย่ำได้ท�ำตัวเช่นนีอ้กี เพรำะเป็นส่ิงไม่ดี ไม่ถูกต้องตำมท�ำนอง

คลองธรรม ชำยคนนั้นดีใจมำกที่ท่ำนเศรษฐีให้อภัย ได้กรำบท่ำนเศรษฐีพร้อมกับขออำสำเป็นคนรับใช้

เศรษฐีเพื่อตอบแทนน�้ำใจอันประเสริฐของท่ำนตลอดชีวิต ทุกคนท่ีอยู่ในเหตุกำรณ์ต่ำงรู้สึกชื่นชมและ

สรรเสริญในคุณธรรมอันสูงส่งของท่ำนเศรษฐีต่ำงปรบมือแสดงควำมยินดีเพื่อให้เกียรติและเป็นกำรให้

ก�ำลังใจแก่ท่ำนเศรษฐีอย่ำงพร้อมเพรียงเนืองแน่น และกลับบ้ำนตนเองด้วยควำมสุขใจ 
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 ดังนั้น เรื่องที่ได้เล่ำมำนี้ เป็นตัวอย่ำงของบุคคลท่ีต้ังอยู่ในในอภัยทำน คือ กำรรู้จักให้อภัยแก ่

ผู้อื่นด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็นส่ิงประเสริฐอย่ำงมำกในชีวิต กำรรู้จักให้อภัยยังจัดว่ำ

เป็นกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักธรรมค�ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำ ข้อที่ว่ำ อภัยทำน ซึ่งหมำยถึง 

ทำนอันให้ผลที่เป็นเลิศ ดังพระบำลี บทที่ว่ำ “สพฺพำทำน� ธมฺมทำน� ชินำติ. แปลว่ำ กำรให้ธรรมะ 

เป็นทำน ชนะกำรให้ทั้งปวง
18

 นั่นเอง

กำรได้บรรลุธรรม

 กำรได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแห่งโลกุตตรธรรม นับเป็นเป้ำหมำยที่ส�ำคัญอันประเสริฐสูงสุด

ของชีวิตกว่ำสิ่งที่กล่ำวมำทั้งหมด ได้แก่ กำรปฏิบัติขัดเกลำกิเลสอย่ำงละเอียดจนยกจิตเข้ำสู่อริยธรรม

อันไพบูลย์สู่ควำมพ้นทุกข์ คือ มรรค ผล และนิพพำน โดยจ�ำแนกเป็น อริยบุคคล ๔ สรุปให้เข้ำใจ 

พอสังเขป ดังนี้

พระอริยบุคคล ๔

 บุคคลที่ปฏิบัติตำมอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ครบถ้วน สำมำรถดับสมุทัยได้เป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด 

ท่ำนเรียกว่ำพระอริยบุคคล แปลว่ำ “บุคคลผู้ประเสริฐ” แบ่งเป็น ๔ ชั้น ตำมปริมำณกิเลสที่ละได้  

และตำมคุณภำพจิตชั้นสูงท่ีเกิดข้ึน คือถ้ำละกิเลสได้น้อยเกิดคุณภำพจิตชั้นสูงน้อยก็จักเป็นชั้นหนึ่ง  

ถ้ำละได้มำกเกิดคุณภำพจิตสูงมำกก็เป็นอีกชั้นหนึ่ง

 ๑. พระโสดำบัน (The stream - winner) แปลว่ำผู้ถึงกระแสแห่งนิพพำนแล้วเป็นบำงส่วน  

พระโสดำบันสำมำรถละสังโยชน์ได้ ๓ คือ

  ๑) สกักำยทฏิฐ ิควำมเหน็ว่ำกำยเป็นของตน กำยในทีน่ีท่้ำนหมำยถงึชวีติร่ำงกำยซึง่ประกอบ

ด้วยร่ำงกำย (รูป) และจิตใจ (นำม) ด้วย หมำยถึงกำรยึดถือว่ำขันธ์เป็นของตนเอง พระโสดำบันไม่เห็น

ว่ำ ขันธ์ ๕ เป็นตัวตนเป็นเพียงกระแสธรรมชำติซึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปตำมธรรมชำติของมัน

  ๒) วิจิกิจฉำ ควำมสงสัยในธรรมชำติของชีวิตในเป้ำหมำยสูงสุดของชีวิต และในหนทำงไปสู่

เป้ำหมำยสูงสุดนั้น พระโสดำบันหมดควำมสงสัยในสิ่งเหล่ำนี้ จึงมีศรัทธำม่ันคงในพระรัตนตรัยและ

ปฏิบัติจริงในศีลในธรรม 

  ๓) สีลััพพตปรำมำส ควำมหลงใหลในควำมเชื่อและกำรปฏิบัติที่มิใช่ทำงไปสู่ควำมดับทุกข์ 

เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และข้อวัตรปฏิบัติที่ไม่มีเหตุผลต่ำง ๆ

 18
ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๔/๒๔๙. 
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 ๒. พระสกทิำคำมีหรอืพระสกทำคำม ี(The once - returner) ได้แก่ พระอริยบคุคล ทีล่ะสังโยชน์ 

๓ เบื้องต้นได้เช่นเดียวกับพระโสดำบัน แต่ยังสำมำรถบรรเทำโลภะ โทสะ โมหะ ลงได้อีกด้วย

 ๓. พระอนำคำมี (The non - returner) ได้แก่พระอริยบุคคลที่สำมำรถละสังโยชน์เบื้องต�่ำได้

ครบทั้ง ๕ ประกำร คือ ๓ อย่ำงแรกดังกล่ำวนั้น และอีก ๒ อย่ำง คือ

  ๑) กำมรำคะ ควำมก�ำหนดยินดีในกำม

  ๒) ปฏิฆะ ควำมขัดเคืองใจเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่ำพอใจ

 ๔. พระอรหันต์ (The worthy one, the noble one) เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุด สำมำรถ

ละสังโยชน์ชั้นสูงได้อีก ๕ อย่ำง รวมเป็น ๑o อย่ำง คือ

  ๑) รูปรำคะ ควำมยินดีในรูปธรรมอันละเอียดและควำมพอใจในรูปภพ

  ๒) อรูปรำคะ ควำมยินดีในอรูปธรรมอันละเอียดและควำมพอใจในอรูปภพ

  ๓) มำนะ ควำมส�ำคัญตน ควำมตีค่ำโดยกำรน�ำตนเข้ำไปเทียบกับคนอื่น

  ๔) อุทธัจจะ ควำมฟุ้งซ่ำน

  ๕) อวิชชำ ควำมไม่รู้แจ้ง

สถำนะและอนำคตของพระอริยบุคคล
 ๑. พระโสดำบัน ละสังโยชน์ได้เพียง ๓ เท่ำนั้นจึงดับกิเลสได้ประมำณ ๒๕% เกิดประสบกำรณ์

ทำงจิตชั้นสูงเพียง ๒๕ % จึงยังด�ำรงเพศเป็นฆรำวำส ยังบริโภคกำม แต่ท่ำนว่ำจะเดินทำงต่อไปสู ่

พระอรหันตภูมิ ไม่มีวันถอยหลัง ท่ำนสิ้นชีพแล้ว จะเกิดอีกอย่ำงมำกเพียง ๗ ชำติเท่ำนั้น

 ๒. พระสกิทำคำมี ละสังโยชน์ได้ประมำณ ๓๕% และเกิดประสบกำรณ์ทำงจิตชั้นสูงประมำณ 

๓๕ % ยังด�ำรงอยู่ในฆรำวำสวิสัย สิ้นชีพแล้ว จะเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชำติเดียวเท่ำนั้น จึงเรียกว่ำ  

“ผู้มำอีกครั้งเดียว”

 ๓. พระอนำคำม ีละกเิลสได้ถึง ๕o % เกดิประสบกำรณ์ทำงจติชัน้สงู ๕o % ตำมปกตมิกับ�ำเพญ็

ตนเป็นอนำคำริกแบบใดแบบหนึ่ง รักษำศีล ๘ ได้บริบูรณ์ เพรำะหมดควำมยินดีในกำมแล้ว สิ้นชีพแล้ว 

จะเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธำวำสและจะปรินิพพำนที่นั่น จึงเรียกว่ำอนำคำมี แปลว่ำ ผู้ไม่กลับมำ

 ๔. พระอรหันต์ ละกิเลสได้ถึง ๑oo % เกิดประสบกำรณ์ทำงจิตชั้นสูง ๑oo % บ�ำเพ็ญตน 

เป็นนักบวชอย่ำงเดียว ปรินิพพำนแล้วไม่เกิดในภพใดภูมิใดอีก

 ดังน้ัน กำรได้บรรลุธรรมตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้นนี้ เป็นสิ่งที่เป้ำหมำยที่ส�ำคัญและสูงสุดในทำง

พระพุทธศำสนำ ซึ่งไม่ต้องกลับมำเวียนว่ำยตำยเกิดในสังสำรวัฏอีกต่อไป ทั้งนี้ อำจกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง

ว่ำ กำรได้บรรลุโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล และนิพพำน ก็ได้
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259สิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิต

บทสรุป

 โดยควำมเข้ำใจทัว่ไปว่ำมนษุย์นัน้เป็นสตัว์ประเสรฐิกว่ำสตัว์เดรจัฉำนท้ังหลำย เหน็จะต้องทบทวน

กันให้ชัดเจนและประพฤติตนให้สมกับนิยำมหรือควำมหมำยนี้ ดีกว่ำหลงยึดติดและมีอคติคิดล�ำพอง 

อยู่ตลอดไป เป็นเรื่องท่ีข้ำพเจ้ำและทุกคนต้องยอมรับและเห็นพ้องต้องกันว่ำ กำรเกิดเป็นมนุษย์นั้น 

เป็นภพภูมิที่สูงและประเสริฐกว่ำสัตว์เดรัจฉำน ตำมวิถีของกรรมที่จ�ำแนกสัตว์ให้ก�ำเนิด ๔
19

 ประกำร 

คือ

 ๑. ชลำพุชะ   เกิดในครรภ์ เช่น คน หมู แมว เป็นต้น

 ๒. อัณฑชะ   เกิดจำกไข่ เช่น ไก่ นก เป็ด เป็นต้น

 ๓. สังเสทชนะ  เกิดในเถ้ำไคล เช่น ยีสต์ เป็นต้น

 ๔. โอปปำติกะ  ผุดเกิดขึ้น เช่น สัมภเวสี เปรต เป็นต้น

 มข้ีอทีพ่งึสงัเกตอยูว่่ำ สตัว์แต่ละชนดิมวีถิชีวีติท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติ เช่น ปลำบำงชนดิกนิอำหำร

เฉพำะตระไคร้น�้ำ พืชผักที่อยู่ในแม่น�้ำหรือในสระน�้ำนั้น บำงชนิดอำจจะกินกุ้ง หอย ปลำหรือสัตว์น�้ำ

บำงชนิดเท่ำนั้นซึ่งมีพื้นที่จ�ำกัด หรือ ช้ำง ม้ำ วัว ควำย ก็กินแต่หญ้ำกับน�้ำเพียง ๒ อย่ำง ตลอดชีวิต 

ของมัน ทีนี้มนุษย์เรำที่เรียกตนเองว่ำสัตว์ประเสริฐแต่กินสิงห์สำลำสัตว์แทบทุกชนิด ไม่เพียงแค่นั้น  

ยังกินแม้กระทั่งเหล็ก หิน ดิน ทรำย คอรัปชั่น กินบ้ำนกินเมือง ไม่เว้นแม้แต่กินเลือดกินเนื้อมนุษย์ 

ด้วยกันคือมีพฤติกรรมที่เป็นกำรเบียดเบียนตัวเอง ญำติพ่ีน้องและผู้อื่นทั้งกำย วำจำ และใจอย่ำง 

คุ้มคลั่ง บ้ำบิ่น ไร้สติสัมปชัญญะขำดปัญญำพิจำรณำในส่ิงท่ีผิดชอบชั่วดี เรำลองนึกดูเถิดว่ำ สมควร 

จะเรียกตัวเองว่ำเป็นสัตว์ประเสริฐหรือไม่ ผู้อื่น สัตว์อื่นจะเรียกว่ำสัตว์ประเสริฐหรือไม่ โดยควำม 

เป็นธรรมแล้ว เหมือนกับเป็นกำรสรุปเหมำกันเอำเองเสียมำกกว่ำ ถ้ำสมมติว่ำสัตว์บำงชนิดรวมตัวกัน

ประท้วงได้เหมอืนอย่ำงกำรเมอืง มนษุย์ต้องท�ำงำนหนกัอย่ำงแน่นอน ทีต้่องถกูตรวจสอบในพฤติกรรม

ทีไ่ม่น่ำไว้วำงใจ และไม่สมเหตผุลในสิง่ทีท่�ำ ค�ำทีพู่ดว่ำเป็นผู้ประเสริฐจำกบรรดำสัตว์เดรัจฉำนเหล่ำนัน้

 สรุปได้ว่ำ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจและบริสุทธิ์ใจไม่หวั่นไหวในส่ิงที่เป็นข้อสังเกตดังกล่ำวและ 

เป็นเหตใุห้สำมำรถเรยีกตนเองว่ำเป็นสตัว์ประเสริฐอย่ำงแท้จริงก็ควรส�ำเหนยีกไว้เสมอว่ำกำรแสดงออก

ทำงสุจริตทั้ง ๓ คือ กำยสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เป็นต้นนั้น และกำรท�ำตนให้ครบถ้วนทั้ง ๖ 

ประกำร เป็นสิง่ทีคู่ค่วรเหมำะสมโดยประกำรทัง้ปวงแก่มนษุย์ทีไ่ด้ชือ่ว่ำประเสรฐิกว่ำสตัว์ทัง้หลำยและ

เป็นเครื่องกำรันตีว่ำเป็นสิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิตอย่ำงแท้จริงนั่นเอง 

 19
ที.ปำ.(บำลี) ๑๑/๒๔๒. 
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วิธีการนําภาษาสันสกฤต
ในรูปแบบวรรณกรรมมาใช้ในภาษาไทย

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทนํา

 คําภาษาสันสกฤตที่นํามาใช้ในภาษาไทย โดยปรกติเป็นคํานามหรือคําที่มีสภาพเท่ากับคํานาม 

ไม่ใช่คํากริยา แต่คํานามดังกล่าวนั้นจะได้รับการเปลี่ยนรูปคําบ้าง เปลี่ยนเสียงบ้าง โดยวิธีตัดรูปวิภัตติ์ 

(วิภักติในสันสกฤต) ท้ิง หรือ โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะบางตัว หรือลดพยัญชนะ 

บางตัว หรือเพิ่มเสียงพยัญชนะบางตัว หรือเปล่ียนเสียงสระบางตัว หรือแปลงพยัญชนะบางตัว  

สุดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต่างๆ นั้นจะให้ประโยชน์ในด้านการประพันธ์วรรณกรรมประเภท

ร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งมีกฎบังคับเรื่องเสียงสั้นเสียงยาว เรื่องสัมผัสเสียง เรื่องจํานวนพยางค์ และ

เรื่องประเภทร้อยแก้ว ซึ่งต้องการความไพเราะ และภาษาที่มีความหมายประทับใจผู้อ่าน 

 วิธีนําคําสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยในรูปแบบของวรรณกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑. การเปลี่ยนเสียงสระ 

 ๒. การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงสระ

 แม้ว่าสระในภาษาสันสกฤต (สันสกฤต) จะคงเสียงเดิมไว้ได้บ้างเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย  

แต่ส่วนมากจะมีการเปลี่ยนเสียงเป็นอย่างอื่นจากเสียงเดิม เพื่อความถูกต้องตามหลักการประพันธ์ 

ประเภทร้อยกรองหรือเพื่อออกเสียงได้ง่ายหรือเพื่อสัมผัสเสียง ซ่ึงพอจะสรุปวิธีการนํามาใช้ได้ ดังต่อ 

ไปนี้

 ๑.  สระ อะ ที่ไม่มีพยัญชนะซ้อนในภาษาสันสกฤตออกเสียงสระ โอะ ลตรูปในภาษาไทย เช่น  

คําสันสกฤต “วจน” ออกเสียงว่า วะจะนะ ในภาษาไทยใช้คําว่า พจน์ (แปลง ว เป็น พ)

 ๒.  ในกรณีข้อ ๑ บางครั้งคนไทย (ในภาษาไทย) ใช้พยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นตัวสะกด  

โดยออกเสยีงพยญัชนะตวัแรกเป็นเสยีงสระ อะ เช่น กมล (ออกเสยีงในภาษาบาลสีนัสกฤตว่า กะมะละ) 

ในภาษาไทยออกเสียงว่า กะมล (กะมน)
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 ๓.  สระเสียงสั้นในภาษาสันสกฤต ใช้เป็นเสียงยาวในภาษาไทย เช่น 

  ภาษาสันสกฤตว่า ครุ ภาษาไทยใช้ว่า ครู (ผู้หนักแน่น)

  ภาษาสันสกฤตว่า ศตฺรู ภาษาไทยใช้ว่า ศัตรู (ผู้จองเวร)

  ภาษาสันสกฤตว่า ฤษิ ภาษาไทยใช้ว่า ฤาษี 

 ๔.  สระเสียงสั้นทั้งหมดในภาษาสันสกฤต นิยมออกเสียงเป็นเสียงยาวในภาษาไทย เช่น

  สันสกฤต ไวกุณา ไทยออกเสียงว่า “ไวกุณฐะ (หมายถึงที่ประทับของพระนารายณ์) 

 ๕. สระเสียงยาวในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะเปลี่ยนเป็นเสียงสั้น เช่น 

  สัน. วีณา  ในภาษาไทยใช้   พิณ (อ่านว่า พิน) 

   “  นีล    “   นิล (เช่น คําว่า เพชรนิลจินดา) 

   “  วิปรีต   “  วิปริต = ความผิดปรกติ

   “   สุกร   “  สุกร (หมู)

 แม้คําที่มีตัวสะกดก็ทําให้เป็นเสียงสั้นได้ในภาษาไทย เช่น สน. อาศ จรุย ในภาษาไทยใช้ ว่า 

อัศจรรย์ (สิ่งประหลาดยิ่ง)

 ๖.  เสียงสระ อะ ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นเสียง ออ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เช่น

  สัน. คฺรห  ในภาษาไทยใช้ว่า เคราะห์ 

  สัน. ปณฺฑว   ในภาษาไทยใช้ว่า บัณเฑาะห์ (เครื่องตีชนิดหนึ่ง)

 ๗.  สระ อิ, อี ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยเปลี่ยนเป็นเสียง สระ อี, อือ ตามลําดับ 

เช่น

  สัน.  ลิงฺค  ในภาษาไทยใช้  ลึงค์ 

  สัน.  ศิกฺษา   “ ศึกษา 

  สัน. มหิมา   “ มหึมา

  สัน. วีช   “ พืช

 ๘.  สระ อิ, อี ในภาษาสันสกฤตเปลี่ยนเป็นสระเอียในภาษาไทย เช่น 

  สัน. สฺถิร  ในภาษาไทยใช้  เสถียร

  สัน. กีรตี   “ เกียรติ 

 ๙. สระ อิ, อี ในภาษาสันสกฤตเปลี่ยนเป็นสระ เอ ในภาษาไทย เช่น 

  สัน. สีมา  ในภาษาไทยใช้  เสมา

  สัน. วิตาน   “ เพดาน
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 ๑๐. สระ อะ และ สระ อิ ที่อยู่หน้าหรือกลางคําสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยน อะ 

เป็น อิ หรือ เอ และ อิ เป็น เอีย ตามลําดับ เช่น 

  สัน. วชิร (เพชร)  ในภาษาไทยใช้  วิเชียร

  สัน. วชฺร   “ เพชร

  สัน.  ปญฺจ   “ เบญจ

 ๑๑. สระ อุ, อู หน้าคําสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมเปลี่ยนเป็น สระ “โอ” เช่น 

  สัน. กุหก  ในภาษาไทยใช้  โกหก

  สัน. กุมท   “ โกมุท 

 ๑๒. สระ อู ในคําสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมแปลงเป็นเสียง “โอ” เช่น 

  สัน. ทูร (โกส) + ศัพท    = โทรศัพท์

  สัน. ทูร + พิมพ์    = โทรพิมพ์ 

  สัน. ทูร + ทรฺศน (สิ่งที่เห็นจากที่ไกล)  = โทรทรรศน์

 ๑๓. สระ ไอ ในภาษาสันสกฤตซึ่งมีตัวสะกดได้ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็นเสียง สระ 

แอ เช่น 

  สัน. ไวทย ภาษาไทยใช้ว่า แพทย์

  สัน. ไสนฺย ภาษาไทยใช้ว่า แสนย์ เช่นในคําว่า แสนยานุภาพ, แสนยาพินิหาร 

การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ

 การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้

 ๑.  พยัญชนะ ก. ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นพยัญชนะ ข ในภาษาไทย เช่น 

  สัน.  กนิษฐา   ภาษาไทยใช้  ขนิษฐา

  สัน. กปฎ   ภาษาไทยใช้  ขบถ หรือ ชบา 

 ๒.  พยัญชนะ ช ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็น จ ใน ภาษาไทย เช่น 

  สัน.  เชฺยษฺฐา   ภาษาไทยใช้ว่า  เจษฎา (ผู้เป็นคนโตในครอบครัว)

 ๓.  พยัญชนะ ฏ ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นพยัญชนะ ฏ ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็น ฎ  

ในภาษาไทย เช่น ตุษฺฏิี ภาษาไทยใช้ว่า ดุษฎี (ความยินดี)
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 ๔.  พยัญชนะ ต ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นพยัญชนะ ด ในภาษาไทย เช่น ตุษฺฏิ ภาษาไทยใช้

ว่า ดุษฎี (ความยินดี) หรือคําว่า ตรฺชนิ ภาษาไทยใช้ว่า ดรรชนี

 หมายเหตุ : บางคําอาจคง ต. ไว้อย่างเติม เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เช่น คําว่า ตณฺหา ภาษาไทย

ใช้ว่า ตัณหา หรือ ตฤณ ภาษาไทยใช้ว่า ตฤณ

 ๕.  พยัญชนะ ฏ ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็น ฎ เช่น 

  คําว่า อษฺฏ (๘) ภาษาไทยใช้ว่า อัษฎ เช่นคําว่า อัษฎางค์ (องค์ ๘) 

  คําสันสกฤต ทฤษฺฏิ ภาษาไทยใช้ว่า ทฤษฎี 

 ๖. พยัญชนะ ป ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็น บ. เช่น 

  สัน.  บุษฺป   ภาษาไทยใช้ บุษบา

  สัน.  ปุษป   ภาษาไทยใช้ บุษบา

  สัน.  ปณฑิต   ภาษาไทยใช้ว่า บัณฑิต

  แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็มี เช่น 

  สน.  ปรารฺนา  ภาษาไทยใช้ว่า ปรารถนา หรือ 

  สัน.  ปรโยซน  ภาษาไทยใช้ว่า ประโยชน์

 ๗.  พยัญชนะ ว ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย มักเปลี่ยน ว เป็น พ. เช่น

  สัน. วฤศจิกายน  ภาษาไทยใช้ว่า พฤศจิกายน

  สัน. วยาปาท  ภาษาไทยใช้ว่า พยาบาท 

 แต่อย่างไรก็ตาม บางคําใช้ได้ทั้ง ว และ พ ในภาษาไทย เช่น 

  วิจิตร  กับคําว่า  พิจิตร (จากภาษาสันสกฤต “วิจิตร”)

  วิชัย  กับคําว่า  พิชัย 

  วงศ  กับคําว่า  พงศ์ 

  วิบัติ  กับคําว่า  พิบัติ 

  วาณิช กับคําว่า  พาณิช

  วิษณุ  กับคําว่า  พิษณุ
1

 ๘. คําสันสกฤตบางคําที่ไม่มีพยัญชนะซ้อน เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมซ้อนพยัญชะที่เหมือน

พยัญชนะตัวหลัง เพื่อออกเสียงได้ง่าย เช่น ลตา เป็น ลัตตา = ลัดดา (แปลง ต เป็น ด)

 1
 บรรจบ พันธุเมธา, บาลีสันสกฤตในภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๑๘), 

หน้า ๑๒๘.
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 ๙.  คําสนัสกฤตทีม่เีสยีง “เอา” ซึง่แปลงมาจาก “อ”ุ เมือ่นาํมาใช้ในภาษาไทย นยิมซ้อน พยญัชนะ 

ว. หลังสระ “เอา” เมื่อมีคํานามตามหลัง เช่น

  ส ุ+ คนฺธ เป็น เสา + คนฺธ ภาษาไทยใช้ว่า เสาวคนธ์ แปลว่า กลิ่นหอม 

  สุ + รส = เสา + รส = เสาวรส (รสอร่อย)

 ๑๐. พยัญชนะสุดวรรค ซึ่งเรียกว่า อนุนาสิกหรือนิคหิต สามารถวางซ้อนหน้าพยัญชนะ ตัวใด 

ตัวหนึ่งในวรรคของตนได้ เมื่อซ้อนแล้วพยัญชนะตัวนั้นก็จะกลายเป็นพยัญชนะตัวสะกดไป เช่น

  สํ. มกร  ในภาษาไทยใช้ว่า มังกร 

  สํ. มกุฎ  ในภาษาไทยใช้ว่า มงกุฎ

  สํ. สิขร  ในภาษาไทยใช้ว่า สิงขร (หงอนไก่, ยอด)

 ๑๑. คําบางคําในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมซ้อน ร. เพ่ือสะดวกในการ 

ออกเสียง เช่น 

  สัน. มาตา  ในภาษาไทยใช้ว่า มารดา (แปล ต เป็น ด)

  สัน. มายา  ในภาษาไทยใช้ว่า มารยา

 ๑๒. พยัญชนะในคําสันสกฤตบางคําเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะสับเปลี่ยนกัน เช่น สัน นิคฤหีต 

ในภาษาไทยใช้ว่า นฤคหิต คงเป็นเพราะคนไทยคุ้นเคยกับภาษาบาลีที่ว่า นิคคหิต

 ๑๓. พยัญชนะตัวแรกในภาษาสันสกฤตบางคําเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะถูกตัดออก เพ่ือลด 

จํานวนคําในวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง เช่น

  คําสันสกฤต อธิษฺาน ภาษาไทยใช้ ธิษฐาน และกลายมาเป็นพิษฐานในภายหลัง 

  คําสันสกฤต อุปาธฺยาย ภาษาไทยใช้ว่า บาธยาย

  ซึ่งมักใช้ในคํากลอน เช่นในคําว่า ครูบาธยาย ซึ่งต่อมาภายหลังนิยมใช้กันว่าครูบา เช่น  

ครูบาศรีวิชัยที่เชียงใหม่ เป็นต้น

  คําสันสกฤตว่า “หฤทย” คนไทยใช้ว่า “หฤทัย” และ “ทัย” เช่นพระทัย 

  คําสันสกฤตว่า กฺษมา ภาษาไทยใช้ว่า ษมา เช่น ขอษมาลาโทษ

  คําสันสกฤต ศรามเณร ภาษาไทยใช้ว่า สามเณรหรือเณร

 ๑๔. พยัญชนะกลางคําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะตัดพยัญชนะนั้นทิ้งเสีย  

เพื่อให้มีน้อยพยางค์ เช่น คําสันสกฤตว่า วนานฺตร ภาษาไทยใช้ว่า พนาดร แปลว่า ระหว่างป่า หรือ  

ป่าอื่น
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 ๑๕. พยัญชนะท้ายคําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะตัดพยัญชนะนั้นทิ้งเสีย  

เพื่อให้มีน้อยพยางค์ เช่น

  สัน. อธฺยาศฺรย ภาษาไทยใช้ว่า อัธยาหรืออัธยาด้วย แปลว่า นิสัยใจคอ

  สัน. โกลาหล ภาษาไทยใช้ว่า โกลา แปลว่า ความสับสนวุ่นวาย

 ๑๖. คําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมเติมพยัญชนะ ษ กลางคํา ซึ่งเป็น ภาษา

โบราณ เช่น 

  สัน. ราตรี ภาษาไทยใช้ว่า ราษตรี แปลว่า กลางคืน

  สัน. กฤต ภาษาไทยใช้ว่า กฤษฎา แปลง ต เป็น ฎ แปลว่า ซึ่งบุคคลได้กระทําแล้ว

 ๑๗. คําสนัสกฤตบางคาํ เมือ่นาํมาใช้ในภาษาไทยนยิมเตมิพยญัชนะท้ายคาํ เพือ่ประโยชน์ในการ

สัมผัสเสียง ในคําประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เช่น 

  สัน. ลีลา ภาษาไทยใช้ ลีลาศ เติม ศ.

 ๑๘. คาํสนัสกฤตบางคาํ เม่ือนาํมาใช้ในภาษาไทย นยิมตัดพยญัชนะต้นคาํออกไป เพือ่ให้มพียางค์

น้อยลง เช่น 

  สัน. รณรงฺค (สนามรบ) ไทยใช้ ณรงค์ แปลว่า การรบ โดยตัดพยัญชนะ ร. ต้น คําออกไป

 ๑๙. คําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมซ้อนพยัญชนะ ร. ในระหว่างคํา เช่น 

  สัน. “ไกลาส”  ไทยใช้   “ไกรลาส” (ภูเขาที่พระอินทร์ประทับอยู่) 

  สัน.  “วาสุกี”  ไทยใช้   “วาสุกรี” (ชื่อพญานาคตนหนึ่ง) 

  สัน.  “เกสร” หรือ “ไกศร” ไทยใช้  “ไกรศร” (สร้อยคอ)

  สัน  “เกศรี”  ไทยใช้   “ไกรศรี” (ราชสีห์)

 ๒๐. สันสกฤตที่มี ฤ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมเติม ฤ เช่น

  คําว่า “มธุ” (นํ้าผึ้ง) ไทยใช้ “มฤธุ” (นํ้าผึ้ง)

 ๒๑. ร. ในสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมใช้เป็น ฤ เช่น 

  สัน. “รติ” ยินดี ไทยใช้ “ฤดี” (ใจ)

 ๒๒. คาํว่า นรฺิ แปลว่า “ไม่ม,ี ออกไป” ในคาํสนัสกฤตบางคาํ เมือ่ได้มาใช้ในภาษาไทย นยิมแปลง 

นิรฺ เป็น นฤ ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน เช่น

  สัน.  นิรฺมล   ในภาษาไทยใช้ว่า นฤมล แปลว่า ไม่มีมลทิน

  สัน.  นิรฺนาท   ในภาษาไทยใช้ว่า นฤนาถ แปลว่า ความกึกก้อง, การบันลือลั่น
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 ๒๓. เรผะ ในภาษาสันสกฤต (รฺ) อยู่ล่างพยัญชนะ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมเปลี่ยน รหัน  

(ร ๒ ตัว) เช่น

  สัน. วรฺค  ในภาษาไทยใช้ว่า  วรรค แปลว่า พวก, กลุ่ม 

  สัน. ปรฺณ    ”    ปรรณ แปลว่า ใบไม้

  สัน. สฺวรฺค    ”   สวรรค์ แปลว่า เมืองสวรรค์

 ๒๔. คําว่า ริ (รฺ) ในภาษาสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย ต้องเปลี่ยน ริ เป็น รหัน คือ 

รร เช่น

  สัน. ปริหาร  ในภาษาไทยใช้ว่า  บรรหาร ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน

  สัน. ปริษทฺ    ”   บรรษัท ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน 

 ๒๕. คําสันสกฤตบางคําไม่มี เรผะ (รหัน) แต่เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมเติมเรตะ เช่น

  สัน. ขรฺค   ในภาษาไทยใช้ว่า  ขรรค์ เช่น ในคําว่าพระขรรค์ชัยศรี 

  สัน. ปรตุยาสถรณ  “  ”   บรรจถรณ์ (เครื่องปูลาด)

 ๒๖. พยัญชนะที่มีจุด (.) อยู่ใต้ (ข้างล่าง) เช่น จฺ, มฺ, ศฺ. เป็นพยัญชนะกึ่งมาตรา หรือเป็นตัวสะกด 

ในการนํามาใช้ในภาษาไทยหรือในวรรณกรรมไทย จะใช้พยัญชนะเต็มมาตรา เช่น

  สัน. วิทฺยุ  ในภาษาไทยใช้ว่า  วิทยุ (ออกเสียงว่า วิทะยุ) 

  สัน. สฺกนธ   “  สกนธ์ (ออกเสียงว่า สะกน) 

  สัน. สฺวสฺติ   “   สวัสดี (ออกเสียงว่า สะหวัดดี) 

  สัน. ไอศฺวรย  “  ไอศวรรย์ (แปลว่า อํานาจ)

  สัน. อีศฺวร   “   อีศวร (อ่านว่า อีสวน คือพระอิศวร)

 ๒๗. คําสันสกฤตท่ีนํามาใช้ในภาษาไทย โดยปรกติไม่มีวิภัตติปรากฏ คือต้องลบวิภัตติทิ้ง  

แต่บางคําต้องลงวิภัตติเพิ่มเข้าไป เพื่อให้มีเสียงสัมผัสในวรรณกรรมร้อยกรอง เช่น

  สัน. จิร  ในภาษาไทยใช้ว่า  จิรัง 

  สัน. โมห   “   โมโห, ความหลง 

 ๒๘. คําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย ใช้พยัญชนะตัวที่ ๒ หรือตัวอื่นเป็นตัวสะกด 

และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะที่เหลือ เพื่อไม่ให้มีเสียง เช่น

  สัน.  ยกฺษ  (ออกเสียงว่า ยักษะ)  ในภาษาไทยใช้ว่า  ยักษ์ 

  สัน.  ลฤษณ  (ออกเสียงว่า ลักษณะ)    “   ลักษณ์ 

  สัน. การณ      “  การณ์ 

  สัน. วิจารณ      “  วิจารณ์ 
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 ๒๙. วธิกีารนาํเอาคาํภาษาสนัสกฤตมาใช้ในภาษาไทยตามท่ีกล่าวมาแล้วนีเ้ป็นเพียงแนวทางและ

ตัวอย่างที่ผู้สนใจจะศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้กับคําภาษาสันสกฤตอื่น ๆ ได้โดยอนุโลม เมื่อคําภาษา

สันสกฤตนั้น ๆ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้น

 ๓๐. อนึ่ง บางครั้ง คําภาษาสันสกฤตจะคงรูปเดิม เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เพียงแต่จะลบ  

จุดใต้พยัญชนะตัวซ้อนออกเท่านั้น เช่น คําว่า กลยาณ ภาษาไทยใช้ว่า กัลยาณะ เมื่อมีนามตามหลัง 

ต้องลบสระ อะ ที่ ณะ เสีย เช่น กัลยาณชน มาจาก คําภาษาบาลีว่า กลฺยาณชน เป็นต้น

บทสรุป

 คําภาษาสันสกฤตนํามาใช้ในภาษาไทย มีทั้งที่เป็นคํานาม คําที่มีสภาพเท่ากันคํานาม แต่จะ 

ได้รับการเปลี่ยนรูปบ้าง เปลี่ยนเสียงบ้าง ตัดรูปวิภัตติ์บ้าง ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะบ้าง 

ลดพยัญชนะบางตัวบ้าง เพิ่มเสียงพยัญชนะบางตัวบ้าง เปล่ียนเสียงสระบางตัวบ้าง แปลพยัญชนะ 

บางตัวบ้าง แต่กระนั้น การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต่างๆ จะให้ประโยชน์ด้านการประพันธ์วรรณกรรม  

ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยวิธีที่นําคําสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย ก็มี ๒ ลักษณะ คือ 

  ๑) การเปลี่ยนเสียงสระ 

  ๒) การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ 

 ในการเปลี่ยนเสียงสระ จะพอสรุปวิธีการนํามาได้ ๑๓ ลักษณะ เช่น สระเสียงสั้น ออกเป็น 

เสียงยาว เช่น ภาษาสันสกฤตว่า ฤษิ ภาษาไทยใช้ว่า ฤๅษี เป็นต้น ในการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ  

จะพอสรปุวธิกีารนํามาได้ ๓๐ ลกัษณะ เช่น คาํสันสกฤตว่า “หฤทย” คนไทยใช้ว่า “หฤทยั” และ “ทยั” 

เช่น พระทัย คําสันสกฤตว่า กษมา ภาษาไทยใช้ว่า ษมา เช่น ขอษมาลาโทษ คําสันสกฤตว่า ศรามเณร 

ภาษาไทยใช้ว่า สามเณรหรือเณร เป็นต้น ดังนั้น การเลือกใช้คําสันสกฤตที่นํามาใช้ในภาษาไทย ทั้ง ๒ 

ลกัษณะดงัทีก่ล่าวมา ควรทีจ่ะศึกษาและทําความเข้าใจให้ชดัเจน เพือ่ให้การใช้ภาษาไทยมคีวามถกูต้อง

และเหมาะสม.
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การบริหารการศึกษา : 
แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บทน�า

 การปฏริปูการศกึษาเป็นแนวทางทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการปรบัเปลีย่นการศกึษาให้เป็นการศกึษา

ที่ดี มีคุณภาพ เครื่องมือส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทยคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นครั้งแรกที่นโยบายการศึกษาของชาติมีสถานภาพเป็นพระราชบัญญัติ 

เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งส�าคัญทั้งแนวคิดโครงสร้าง และกระบวนการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ

คุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพของคนไทยโดยรวมให้สูงขึ้น
1

 การบริหารการศึกษามีความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สถาบันและ

ประเทศชาติ การบริหารจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของ 

สถานศึกษา ในด้านการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นทักษะแนวทางในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร 

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงการ

บริหาร (Administration) สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  

“การบรหิาร”คอื การด�าเนนิกจิการให้ส�าเรจ็ด้วยความร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ ไม่ว่าจะเป็นกจิการเพือ่ประโยชน์

ทางธุรกิจ กิจการบ้านเมือง หรือกิจการในครอบครัวก็อยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน ฉะนั้น การบริหาร 

จึงเก่ียวข้องกับทุกกิจการโดยการด�าเนินกิจการร่วมกับผู้อื่นมีองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายใน
2

และ วิโรจน์ สารรัตนะได้กล่าวว่า“การบริหาร” ซ่ึงตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า“Administration”  

ซึง่หมายถงึ การเป็นผูบ้รหิารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึง่ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ซึง่ Massie 

& Douglas ได้กล่าวถึงการบริหารเป็นได้ทั้งศิลป์ ศาสตร์ และวิชาชีพ ซึ่งมีดังนี้
3

 1 
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๑.

 2 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บริหารองค์กรแนวพุทธเลือกธรรมะให้ตรงกับปัญหาฝ่าวิกฤต, 

(กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒.

 3 
วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ,์ ๒๕๔๖), หน้า ๒- ๓.
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 ๑.  กรณทีีเ่ป็นศลิป์ (Art) หมายถึง ทักษะและความรูท้ีแ่ต่ละคนได้พัฒนาขึน้เพือ่ให้บรรลจุดุหมาย

จุดใดจุดหนึ่ง โดยทักษะและความรู้ที่พัฒนาข้ึนนั้น อาจเกิดจากการฝึกฝนหรือการท�างานร่วมกับ 

บคุคลอืน่ทีม่คีวามช�านาญหรอืได้รบัการพฒันาทกัษะทางการบริหารมาเป็นอย่างดีแล้ว เสมอืนนกัดนตรี

หรือนักจิตรกรที่ได้ฝึกฝนหรือเรียนรู้จากนักดนตรีหรือจิตรกรที่มีความช�านาญหรือมีทักษะสูง

 ๒.  กรณีที่เป็นศาสตร์ (Science) หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ  

ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น 

ดังเช่นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ก่อให้เกิดทฤษฎีทางการบริหารขึ้นมา

มากมายหลายทฤษฎี ซึ่งผู้บริหารสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ผสมผสานกับความเป็น “ศิลป์” ที่มีการ

พฒันาขึน้ในแต่ละบุคคล กล่าวอย่างง่ายกค็อื ศลิป์เป็นเรือ่งของการกระท�า การฝึกฝนเพือ่ความช�านาญ 

ส่วนศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้ รู้ว่าจะท�าอะไรและท�าอย่างไร (art is doing, and science is  

knowing what and how to do)

 ๓.  กรณีเป็นวิชาชีพ (Profession) นั้นเกิดขึ้นจากทั้งความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์ โดยมี

เกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพจากการมีองค์ความรู้ในวิชาชีพนั้นๆอย่างเป็นระบบโดยบุคคลใน 

วิชาชีพนั้นๆ จะต้องได้รับการพัฒนาในเชิงสติปัญญาอยู ่เสมอต้องการความมีทัศนคติเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง มีการสืบค้นหาความคิดใหม่ (new ideas) อยู่เสมอเน้นการให้บริการต่อผู้อื่นจะต้องการ

หลักการเชิงจริยธรรมว่า เงินไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะใช้วัดผลส�าเร็จในวิชาชีพที่ส�าคัญ และ มีมาตรฐานทาง

วชิาชีพท่ีก�าหนดขึน้โดยสมาคมทางวชิาชพีนัน้ได้รบัการยอมรบัมกีารฝึกฝนอบรมและการปลกูฝังทศันคติ

ค่านิยมต่อวิชาชีพนั้นๆ

 การบรหิารในองค์กรจ�าเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องอาศยัผู้บริหารท่ีมคีวามรูใ้นเร่ืองของการบริหารท้ัง

แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงหลักธรรมที่ส่งเสริมการบริหารให้มีประสิทธิภาพหากผู้บริหารไม่มีความรู้ 

ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมในการบริหาร องค์กร โรงเรียน สถาบัน ประเทศชาติย่อมจะ

ไม่ประสบผลส�าเร็จ ไม่เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารที่ดี ในทางพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมที่สามารถ

ประยุกต์เข้ากับหลักการบริหารหนึ่งในหลักธรรมนั้น ก็คือ สังคหวัตถุ ๔ ซึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึง 

สงัคหวตัถ ุ๔ ไว้ว่า ภกิษทุัง้หลาย สงัคหวตัถ ุ(ธรรมเครือ่งยึดเหนีย่ว) ๔ ประการนี ้สังคหวัตถ ุ๔ ประการ 

อะไรบ้าง คือ 

  ๑.  ทาน (การให้)    ๒. เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 

  ๓.  อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)  ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม�่าเสมอ) 
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 ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้ และสมานัตตตา

ในธรรมนั้นๆ ตามสมควร สังคหวัตถุธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแล่นไป

ไว้ได้ฉะนัน้ ถ้าไม่พงึมธีรรมเหล่านี ้มารดาหรอืบิดา กไ็ม่พงึได้การนบัถอืหรอืการบชูาเพราะบตุรเป็นเหตุ

แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความส�าคัญของสังคหวัตถุเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่

และเป็นผู้น่าสรรเสริญ
4

 ผู้วิจัย จึงเห็นว่าการบริหารการศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการจึงมีความ

ส�าคัญส�าหรับผู้บริหารองค์กรเป็นอย่างมากในการน�าแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี 

มีประสทิธภิาพประกอบด้วยหลกัพทุธธรรมไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารเพือ่ท�าให้องค์กรประสบผลส�าเรจ็

และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ๑. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

 ๒. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

 ๓. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเชิงทฤษฎีและรูปแบบการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ๑. รูปแบบการวิจัย

 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยในเชิงเอกสาร 

(Documentary Study) ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกับแนวคดิ 

ทฤษฎี เกี่ยวกับการศึกษา หนังสือ รายงานการวิจัย และหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังนี้

  ๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ รายงาน

การประชมุ หลกัธรรมทางพทุธศาสนา และเอกสารอืน่ๆ โดยอาศยัหลกัแนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกบัการ

บริหารการศึกษา 

  ๒.  ศึกษาค้นคว้าหลักพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องและหนังสือพระพุทธศาสนาเพ่ือบูรณาการ 

กับการบริหารการศึกษา

  ๓.  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและหลักพุทธธรรม 

เชิงบูรณาการ

 4
 อง.ฺจตกุก.(ไทย) ๒๑/๓๙/๕๑. 
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  ๔.  สรุปรูปแบบการบริหารการศึกษากับหลักพุทธธรรมเชิงบูรณาการ

  ๕.  แบบสัมภาษณ์ (Interviewing) การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ (Formal Interview) และ

การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) จากกลุ่มผู้ทรงคณุวฒิุทางการศึกษาและพุทธศาสนา 

จ�านวน ๑๐ รปู/คน

  ๖.  ประชุมกลุ่มย่อย สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาพูดคุยกัน

ประมาณ ๖-๘รูป/คน โดยกลุ่มบรรพชิต และฆราวาส ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้

  ๑. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพือ่ให้ทราบข้อมลูเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 

: แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ

  ๒. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา : แนวคิด 

ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ

  ๓. การศึกษาจากภาคสนาม (Field Studies) ผู้วิจัยใช้วิธี การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 

เพื่อเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงถูกต้องมากที่สุด

  ๔. การจัดท�าข้อมูล ในการจัดท�าข้อมูลผู้วิจัย ใช้ขั้นตอนดังนี้

   ๑)  การจัดท�าข้อมูล ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การบันทึกข้อมูล

การสนทนา ใช้กล้องบันทึกภาพ 

   ๒)  น�าข้อมูลที่บันทึกมาสรุปในแต่ละประเด็น และท�าการจัดหมวดหมู่เพ่ือหาค�าตอบ 

ตามเนื้อหาของการวิจัย

   ๓)  การวิเคราะห์ข้อมูล

    ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม แล้วจัดบันทึกลักษณะ

การบรรยาย (Descriptive) เพือ่ทีจ่ะน�าข้อมลูวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ วเิคราะห์ผลการศกึษา

นี้จะใช้แบบการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี ซึ่งผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดของสุภางค์ จันทวานิช
5

   ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งเป็นวิธีการสรุปข้อมูลตาม

ปรากฏการณ์ที่สัมผัสได้ หรือมองเห็น เป็นต้น

 5
 สุภางค์ จันทวานิช, วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, ๒๕๔๐), 

หน้า ๑๓๑-๑๔๔. 
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   ๕)  การวเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์เอกสาร ในการบรหิารการศกึษา : แนวคดิ ทฤษฎี

และรูปแบบการบริหารจัดการ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ, รูปแบบการบริหาร

งานบุคคล, รูปแบบการบริหารงบประมาณ และรูปแบบการบริหารงานทั่วไป

  ๕. วเิคราะห์ข้อมลูเอกสารในพระไตรปิฎกและหนงัสอืเกีย่วกับการบรหิารการศกึษา : แนวคดิ 

ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจัดการ

   ๑)  เชญิผูท้รงคุณวฒุมิคีวามรูด้้านการบรหิารและพระพุทธศาสนามาสนทนากลุม่ จ�านวน 

๖-๘ รูป/คน

   ๒)  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ด้านบริหาร จ�านวน ๑๐ รูป/คน

ผลการวิจัย
 แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 ๑. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติ

  ๑) การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

การน�าหลกัสตูรไปใช้ การจดัการล่วงหน้าเกีย่วกบัการเรยีนการสอน มแีนวโน้มการวางแผนเกีย่วกบังาน

วิชาการสู่การปฏิบัติ โดยการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน�าพระราชปณิธานและ 

พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาประวัติศาสตร์และ

สถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0   

  ๒) การจัดด�าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนในสถานศึกษาด�าเนินไป

ด้วยดีและสามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอน มีแนวโน้มการด�าเนินงานเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา

  ๓) การจัดการบริหารเกีย่วกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัสิง่อ�านวยความสะดวก และการ 

ส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีแนวโน้มการบริหาร

เก่ียวกับการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ

คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
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  ๔) การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในด้านการตรวจสอบและ

วเิคราะห์ผลการเรยีน สอดคล้องกบัการปฏริปูการศกึษาในปัจจุบนัท่ีเน้นให้มกีารวดัและประเมนิผลด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏริปู ICT เพือ่การศกึษา โดยการพฒันาระบบอนิเทอร์เนต็ และระบบ

ฐานข้อมูล High Speed Internet สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมแข พงษ์เจริญ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย” สรุปผลการศึกษา

ว่า ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสาระของการพัฒนา 

รูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ในด้านท่ีมาของรูปแบบ  

องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และ ๓.๘๓  

ตามล�าดบั) ส่วนเงือ่นไขและการน�ารปูแบบไปใช้มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

๓.๕๐) ส�าหรบัความเป็นไปได้ของรปูแบบการจดัการโรงเรยีนเชงิสร้างสรรค์และผลติภาพในประเทศไทย 

จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ท่ีมาของรูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบมีความ 

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ และ ๓.๘๐ ตามล�าดับ) ส่วนเงื่อนไข และการน�า 

รูปแบบไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๐)
6
 

 ๒. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติ

การบริหารงานบุคคลเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพโดยการบริหารงานบุคคลผู้

บริหารจะต้องให้ความส�าคัญกับบุคลากรในองค์กร ได้แก่

  ๑) มีการก�าหนดภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน คือ  

ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที ่

คาดหวังจากพวกเขา โดยสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน การผลิตและพัฒนาก�าลังคน  

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั เป็นการผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกบัความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ด�าเนนิโครงการส�าคญั รวมทัง้ปรับระบบการประเมนิสมรรถนะทีส่ะท้อนประสิทธภิาพการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ

  ๒) กระบวนการบริหารงานบุคคลมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู ้รับทราบโดยบุคลากร 

ทุกคนขององค์การกระบวนการนี้ถือเป็นกติกาที่ทุกคนรับรู้รับทราบเช่นความชัดเจนเรื่องการประเมิน

ผลกระบวนการทางวนิยักระบวนการพจิารณาแต่งต้ังโยกย้ายเป็นต้น สอดคล้องกบัการปฏรูิปการศกึษา

ในปัจจุบัน ด้านการปฏิรูปครู ได้ด�าเนินการโครงการส�าคัญในหลายเรื่อง มีแนวโน้มกระบวนการ 

บริหารงานบุคคลมีความชัดเจน การพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

 6
 ชมแข พงษ์เจริญ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย”, 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ,์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ ๒๕๕๔).
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  ๓) มุ่งผลงานที่มีคุณภาพจากบุคลากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงาน 

การปฏิบัติราชการนั้นต้องมุ่งเป้าหมายผลงานให้เกิดต่อสังคมเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารงานบุคคล 

ก็ต้องมุ่งให้ผู้ท�างานมีผลงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวความคุ้มค่าของค่าตอบแทนที่รัฐให้แก่ 

ผูท้�างานจงึวดัได้จากผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด มแีนวโน้มมุง่ผลงานท่ีมคีณุภาพจาก

บคุลากรสูก่ารปฏบัิต ิโดยจดัหลกัสตูรในการอบรมครใูห้มีความเชือ่มโยงกบัการได้รับวทิยฐานะและการ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  ๔) เน้นหลักคุณธรรม คือ มีความคงเส้นคงวาไม่มีอคติไม่เห็นแก่หน้าใครเน้นหลักการยึดถือ 

ผลงานเป็นหลัก หลักการนี้ถือเอาความรู้ความสามารถการปฏิบัติตนและผลการท�างานเป็นเครื่องวัด

ความดีความชอบโดยไม่เอาความรู้สึกหรือความรู้จักมักคุ้นส่วนตนเป็นตัวก�าหนด สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการ ได้มีการปรับระบบการบริหารจัดการในหลายเรื่อง 

ดังนี้ พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบ Partnership School โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ 

 ๓. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานงบประมาณสู่การปฏิบัติ

 งบประมาณเป็นส่วนส่งเสริมการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จในการ

บริหารงานทุกด้านขององค์กร การบริหารงบประมาณเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องใส่ใจและดูแลไม่ให้เกิด

ข้อผิดพลาดเพราะเป็นเรื่องของความอยู่รอดขององค์กร

  ๑) การจัดเตรียม การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง ๒ ด้าน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ มีแนวโน้มการจัดเตรียมงบประมาณ 

สู่การปฏิบัติ ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

  ๒) การอนุมัติ การพิจารณางบประมาณ ที่หน่วยงานเสนอขึ้นมาโดยผู้มีอ�านาจในการอนุมัติ

งบประมาณ มีอ�านาจที่จะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน 

งบประมาณที่เสนอมา มีแนวโน้มการจัดเตรียมงบประมาณสู่การปฏิบัติ 

   ๓) การบริหาร การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการ 

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อป้องกันการรั่วไหลโดยการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ 

ตามระเบียบที่หน่วยงานก�าหนด มีแนวโน้มการบริหารงบประมาณสู่การปฏิบัติ 
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 ๔. แนวโน้มเชิงทฤษฎีการบริหารงานทั่วไปสู่การปฏิบัติ

  ๑) ด้านสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในสถานศกึษามส่ีวนส�าคญัทีช่่วยสนบัสนนุการจดัการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จ โดยสร้าง

บรรยากาศที่ดีหรือบรรยากาศแบบเปิด เป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจมีการให้เกียรติแก่กัน

และกัน ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจมีความเกรงใจ มีความพึงพอใจในการท�างาน ไม่มีการขัดขวาง ทุกคน

มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ มีขวัญและก�าลังใจที่ดีในการท�างาน ซึ่งจัดว่าบรรยากาศประเภทนี ้

เป็นบรรยากาศที่พึงประสงค์ 

  มีแนวโน้มบรรยากาศท่ีดีหรือบรรยากาศแบบเปิดสู่การปฏิบัติ ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นวตัถ ุเช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ 

การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการ  

  ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน ได้ศึกษาเรื่อง “การพบสมมุติฐานส�าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาวะผู้น�าตามทฤษฎี 

Fieldle จากการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า
7
 “ภาวะผู้น�าของไทย 

จะได้รับความพึงพอใจขึ้นอยู่กับความนิยมของคนส่วนใหญ่ แม้ผู้น�าเหล่านั้นจะมิได้กระท�าประโยชน์

ประการใดให้แก่กลุม่ชนเหล่านัน้มากมาย สิง่หนึง่ทีน่่าสนใจในประเทศไทยพบว่า ผูน้�าทีไ่ด้รบัความนยิม

ชมชอบของคนส่วนใหญ่จะเป็นผูน้�าท่ีมคีณุภาพ โดยคณุภาพทีดี่ของผู้น�าจะประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ

ส�าคัญทั้งทางจิตวิทยาและพฤติกรรม แต่ตามทฤษฎีของ Fieldler จะสนับสนุนผู้น�าไทยเฉพาะบุคลิก

ด้านจิตวิทยาดีประการเดียว”

 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดขอบข่ายของการบริหารงานในสถานศึกษาไว้ ๔ กลุ่ม ได้แก่  

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป โดยสอดคล้อง

กับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน และ

โครงการส�าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสร้างความมั่นคง พัฒนา 

 7 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, “ภาวะผู้น�าทางการเมือง”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร ์๓๙, ๔ (ธันวาคม ๒๕๔๒): 

๙๙.
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ก�าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา สร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษา สร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศกึษาโดยยกระดบัคณุภาพสถานศกึษา เพิม่โอกาสทางการศกึษาผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั 

และจัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที ่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาระบบและการบริหาร

จัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เรื่องกฎหมายปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน การขับเคลื่อน

นโยบายระดับพื้นที่ ให้บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 วิเคราะห์แนวโน้มเชิงทฤษฎีและรูปแบบการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 ๑) แนวโน้มการบรหิารวชิาการสูก่ารปฏบิติัตามหลกัพทุธบรูณาการ โดยการเสริมสร้างความ

มั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน�าพระราชปณิธานและพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร  

การเรียนการสอนวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนากระบวน 

การเรยีนการสอน เพือ่ความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กจิกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ยกระดับวชิาภาษา

องักฤษรองรบั Thailand 4.0 โดยน�าหลกัพทุธธรรมมาบรูณาการร่วมกบัแนวทางปฏบิติั คอื หลักปัญญา 

๓ มาบูรณาการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ สุตมยปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจอันเกิดจากการฟัง 

อ่าน สนทนา เรยีนรูก่้อให้เกดิปัญญา ทีส่่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ รวมถึงปัจจัยภายนอก อนัได้แก่ คูม่อื 

ต�ารา สถานที่ สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น จินตามยปัญญา หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ

ท�าให้เกิดปัญญาจากการคิดหาแนวทางนวัตกรรมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดกระบวนการ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุ เป็นผล และมีวิจารณญาณ ภาวนามยปัญญา หมายถึง 

ความรู้ ความเข้าใจที่ก่อให้เกิดปัญญาจากการปฏิบัติ การกระท�ากิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ และเกิด

ความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

 ๒) แนวโน้มการบริหารงานบุคคลสู่การปฏิบัติตามหลักพุทธบูรณาการ พัฒนาระบบการผลิต

และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู

หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้ง

ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส�านักงานคณะกรรมการ 
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การศกึษาขัน้พืน้ฐานและส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็นหน่วยงานหลกัด�าเนนิการสรรหา

ครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) เปิดโอกาสให้คนเก่ง

มาเป็นครู

 การบริหารงานบุคคลในปัจจุบันในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้บริหารจะต้องวางนโยบาย แผนการพัฒนา

บุคลากรประจ�าทุกปีและปฏิบัติตามแผนให้ชัดเจนและประยุกต์กับหลักอิทธิบาท ๔ หลักปฏิบัติที่เป็น

บนัไดแห่งความส�าเรจ็ในการปฏบิตักิจิทกุอย่าง ๑) ฉนัทะ ความพอใจในการบริหาร ร่วมคดิ ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติ ๒) วิริยะ ความเพียรไม่ท้อถอยในการประกอบกิจนั้นๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ 

๓) จติตะ เอาใจใส่ไม่ทอดธรุะในเรือ่งนัน้ๆ ด้วยการร่วมกนัตัดสินใจปฏบิติัตามแผนทีว่างไว้อย่างถกูต้อง

และเหมาะสม ๔) วมัิงสา จะต้องท�างานน้ันต่อไป บันไดสูค่วามส�าเรจ็สีป่ระการทีก่ล่าวนีข้้อสดุท้ายส�าคญั

สุดเพราะเป็นการพิจารณาร่วมกันติดตามผลงานท่ีท�าและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท�างาน  

ร่วมกันคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้นเพื่อรับผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารเพ่ือความส�าเร็จและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๓) แนวโน้มการบรหิารงานงบประมาณสูก่ารปฏบัิตติามหลกัพทุธบรูณาการ การบรหิารจดัการ

เร่ืองเงินมีความเสี่ยงสูงผู้บริหารจะต้องรู้และเข้าใจรวมถึงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและแม่นย�ากับกฎ

ระเบยีบ โดยผู้บรหิารจะต้องม ีการวางแผนงบประมาณ ก�าหนดผลผลติและการค�านวณต้นทนุ จดัระบบ

จดัซือ้จดัจ้าง บรหิารการเงนิและการควบคมุงบประมาณ รายงานทางการเงนิและผลด�าเนนิงาน บริหาร

สินทรัพย์ ตรวจสอบภายใน สถานศึกษาต้องมีฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน มีอิสระในการ

ด�าเนินงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เน้นการตรวจสอบทางการเงิน และผลโดยน�าหลักการ

ด�าเนินงานการใช้ทรัพย์ในพุทธศาสนานั้นได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สิน เงินทองที่หามาได้ 

 ๔) แนวโน้มการบริหารงานทั่วไปสู่การปฏิบัติตามหลักพุทธบูรณาการ จัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 

ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศ

การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ

ต่าง ๆ  โดยการจดัสภาพแวดล้อมในพทุธศาสนาประกอบด้วย สปัปายะ ๗ คอื สิง่ทีเ่หมาะกัน สิง่ทีเ่ก้ือกลู 

ช่วยสนับสนุนในการบ�าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

ในองค์กร ได้แก่อาวาสสัปปายะ หมายถึง ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ โคจรสัปปายะ 

หมายถึง อาหาร ทางสัญจรสะดวก ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป ภัสสสัปปายะ หมายถึง การพูดคุยที่เหมาะกัน 

ปุคคลสัปปายะ หมายถึง บุคคลที่ถูกกันเหมาะกันมีความเป็นกัลยาณมิตร โภชนสัปปายะ หมายถึง 
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อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ อุตุสัปปายะ หมายถึง ดินฟ้าอากาศธรรมชาติ

แวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น อิริยาปถสัปปายะ หมายถึง อิริยาบถ

ที่เหมาะกัน

 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน 

การสอน การวดัและประเมนิผล ผลติ พฒันาคร ูคณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ยทุธศาสตร์ผลิต

และพัฒนาก�าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต การบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการร่วมกับหลักพุทธธรรม คือ หลักสาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความ

ระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี มีอยู่ 6 ข้อ คือ กายกรรม อันประกอบ

ด้วยเมตตา วจีกรรม อันประกอบด้วยเมตตา มโนกรรมอัน ประกอบด้วยเมตตา สาธารณโภคี คือ  

การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีล

อย่างเคร่งครัด ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ 

สรุปการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 การบรหิารการศกึษา : แนวคดิ ทฤษฎีและรปูแบบการบรหิารจัดการโดย การบริหารงานวชิาการ 

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน�าพระราชปณิธาน

และพระราชกระแสด้านการศกึษา พฒันาหลกัสตูร การเรยีนการสอนวชิาทีม่เีนือ้หาเกีย่วประวติัศาสตร์

และสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ พฒันากระบวนการเรยีนการสอน เพือ่ความปรองดองและสมานฉนัท์ เช่น 

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ส่งเสริม สนับสนุนให้คน 

ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 

 การบริหารงานบุคคล ตามแผนอัตราก�าลัง พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ

มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เช่น การเรยีนทางไกล การเรยีนโดยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น รวมทัง้ปรับระบบการประเมนิสมรรถนะ

ที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

 การบริหารงบประมาณ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด 

การศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
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การจัดการศึกษา มีการวางแผนงบประมาณ ก�าหนดผลผลิตและการค�านวณต้นทุน จัดระบบจัดซ้ือ 

จัดจ้าง บริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ รายงานทางการเงินและผลด�าเนินงาน บริหาร

สินทรัพย์ และตรวจสอบภายในเมื่อได้งบประมาณมาแล้วก็จัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้น�าทรัพย์ที่ถูกต้องและได้มาอย่างสุจริตไปบริหารจัดการ 

 การบรหิารงานท่ัวไป ร่วมกบัชุมชน มแีนวโน้มการมส่ีวนร่วมในการบรหิารการศกึษาสูก่ารปฏบิติั 

ได้แก่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก�าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการ ของการพฒันาประเทศ ส่งเสรมิให้ปฏบิตัติามหลกัสาราณยีธรรม ได้แก่ สร้างความสามคัค ี

อนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อ่ืน ไม่รังแกท�าร้ายผู้อื่น มีวาจาท่ีดี สุภาพ อ่อนหวาน ไม่คิด 

มุ่งร้ายพยาบาท แบ่งปันไม่เอารัดเอาเปรียบกันและร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและรับผลประโยชน์ร่วมกัน

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๒.

ชมแข พงษ์เจรญิ. “การพฒันารปูแบบการจดัการโรงเรยีนเชงิสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย”. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๔.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. “ภาวะผู้น�าทางการเมือง”. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ๓๙. ๔ ธันวาคม 

๒๕๔๒.

บ�ารุง สุขพรรณ์. “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์”. รายงานการวิจัย. คณะ

วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). บริหารองค์กรแนวพุทธเลือกธรรมะให้ตรงกับปัญหา 

ฝ่าวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๕๓.

พิสมัย แพ่งนุเคราะห์ และคณะ. “การศึกษาของคณะสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒”. รายงานการเสวนาทางวิชาการ. กรุงเทพ-

มหานคร : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จ�ากัด, ๒๕๔๔.

วิโรจน์ สารรัตนะ.  การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์. กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๖.
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ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช. “การพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน”. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ.์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. “สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”. รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

๒๕๒๖.

สุภางค์ จันทวานิช. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๐. 
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การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
 สภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา เยาวชนเกิดมีปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มากเกินไป และมีการมอบหมายให้เด็กท�าการบ้านมากเกินไป ก่อให้เกิดความเครียดในการเรียน 

การสอนมากมาย นับเป็นเวลา ๒ เดือนเต็มที่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จ�านวน  

๓,๘๓๑ แห่ง น�าร่องกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยโรงเรียนปรับลดเวลาเรียนวิชาการใน 

ชั้นเรียนให้ถึงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จากนั้นจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ภายใต้

ธีม ๔H Head (สมอง) Heart (จิตใจ) Hands (ลงมือปฏิบัติ) และ Health (สุขภาพ) โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรร ๓๐๐ เมนู จาก ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม 

เสริมสร้างทักษะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสอนอาชีพ และกิจกรรมสอนเสริมวิชาการ มาให้โรงเรียนน�าไป

ปรับใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ช่วง ๓ สัปดาห์แรกหลังเริ่มกิจกรรม สพฐ.สรุปผลการด�าเนินงาน

และรายงานต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ให้คะแนนความพึงพอใจ ๗๕% ท่ามกลาง 

ความกังขาของนักวิชาการที่หวั่นว่าอาจจะเร็วเกินไปหรือไม่ที่จะประเมินความพึงพอใจ

 ล�าดับต่อมานายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ติดตามผลการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา ๒ เดือนท่ีผ่านมา และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ.  

โดยพบว่าภาพรวมครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่ถนดัออกแบบกจิกรรมท่ีเชือ่มโยงหลกัสตูรสูก่ารปฏิบัติ

ในช่วงเพิ่มเวลารู้โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์บางคนไม่สามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

เป็นรายคนได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนบางแห่งน�ากิจกรรมปกติที่เคยท�าอยู่แล้ว อาทิ แกะสลักผัก  

งานประดิษฐ์ ฯลฯ มาจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลากิจกรรม โดยไม่ได้ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

ของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งอาจท�าให้การด�าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

 “จากการสอบถามยังพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูหลายครั้ง 

แต่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร เน่ืองจากเป็นนโยบายใหม่ โรงเรียนหลายแห่งด�าเนินโครงการโดยไม่มั่นใจ

ผลลพัธ์เท่าทีค่วร ไม่มคีวามชดัเจนในแนวทางปฏบิตั ิขณะทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน ครแูละผูป้กครองหลายแห่ง
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ยังกังวลเรื่องการสอนตามสาระวิชาหลัก เกรงว่าเด็กจะได้รับความรู้ไม่ครบตามหลักสูตร ท�าให้ผล 

การเรียนลดลง โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ที่ครูเองมีภาระงานและกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งที่ได้รับจาก

ส่วนกลางหรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเบียดบังเวลาสอนอยู่ก่อนแล้วจ�านวนมาก ท�าให้ครูบางส่วนคิดว่า

เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับตัวเอง” ไม่ต่างจากโรงเรียนขยายโอกาส ต้องปรับเวลาเรียนให้เร็วขึ้น  

ท�าให้เด็กบางส่วนซึ่งอยู่ไกลมาเรียนไม่ทันเวลา หรือบางแห่งจัดตารางเวลาเรียนเกินเข้าไปในเวลา 

ทานอาหารกลางวัน ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กได้รับค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ไม่ 

เพียงพอ ต้องขอรับสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน วัด องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) และชุมชน 

 ปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงจากสงัคมโลกก�าลังก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือปรับเปล่ียน

และก้าวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและ

วัฒนธรรมประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาอ�านาจทางซีกโลกตะวันตกประเทศในซีกโลกตะวันออกและ

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยต่างมุ่งแก้ไขด้านการศึกษาเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อจัดระบบและ

กระบวนการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพอันเป็นกลไกส�าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร

คุณภาพชีวิตและคุณภาพของการแข่งขัน
1

 การศึกษาจึงมีความส�าคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาของชาติโดยมุ่งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของ

คนศกัยภาพของชมุชนและก�าลงัคนของสงัคมไทยให้พึง่ตนเองได้มคีวามมัน่ใจมคีวามภาคภมูใิจมศีกัดิศ์รี

และร่วมมือบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นการสร้างความสามารถทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยการ 

เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสมรรถนะในการเรียนรู้อย่างรอบด้านเป็นองค์รวมด้วยตนเอง

และจากสื่อรอบ ๆ ตัว อย่างต่อเนื่อง
2
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

ซึง่จะส�าเรจ็ลลุ่วงได้จ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากบคุลากร ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นเร่งพัฒนาในหลายด้าน

พร้อมกัน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด�ารัสในเรื่องการศึกษาว่า 

การจดัการศกึษาต้องดภูาพรวมทัง้ประเทศเพราะทุกวนันีก้ารศกึษาค่อนข้างอ่อนแอและมุง่เน้นการเรยีน

การสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไปทรงมีพระราชด�าริให้มีการน�าองค์ ๔ แห่งการศึกษาคือพุทธิศึกษา 

 
1
 ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. เส้นทางสู่ความส�าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย 

การศกึษาไทย:แนวทางการด�าเนินงานการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร.(กรงุเทพมหานคร : ส�านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต,ิ ๒๕๔๒), หน้า ๑.
 2 

สิปปนนท์ เกตุทัต. “นโยบายการศึกษา : ครูผู้บริหารการศึกษาและโลกาภิวัตน์”.วารสารข้าราชการครู.  
๑๖ (กุมภาพันธ-์มีนาคม ๒๕๓๙) : ๙๖.
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จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์คือสุจิปุลิหมายถึงการฟังการคิดการถาม และ

การเขียนซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียน 

มีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้นโดยทรงมีพระราชด�าริให้น�าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา
3

 นโยบายของรฐับาลในการสนบัสนนุแนวทางการปฏริปูการศกึษาอย่างเป็นรปูธรรมนโยบายหนึง่

คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลงเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้โดยให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานพจิารณาปรบัลดชัว่โมงเรยีนของบางวชิาให้น้อยลงแต่ต้องไม่กระทบ

เนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและก�าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน�้าใจต่อกันการท�างานเป็นทีมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหา

ศักยภาพและความชอบของตนเอง

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาลคือการลดเวลาเรียน 

ภาควชิาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนือ้หาหลกัทีเ่ดก็ๆควรเรียนรู้ซ่ึงหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ

ในการออกแบบการเรยีนรูใ้ห้นักเรยีนได้สาระทีต้่องรู้ครบถ้วนอย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้จากนโยบาย

การลดเวลาเรียนดังกล่าวจึงน�ามาสู่การปฏิบัติโดยก�าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลาบ่าย ๒ 

โมงครึ่ง หรือเวลา ๑๔.๓๐ น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก�าหนดของแต่ละโรงเรียน 

ซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย ๔ โมง หรือ เวลา๑๖.๐๐น. ดังนั้น ช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่า

นักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  

ให้นักเรียนปฏิบัติและควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ความมีน�้าใจต่อกันการท�างานเป็นทีมและที่ส�าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและ

ความชอบของตนเองซ่ึงเช่ือว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษมีความสามารถในแบบฉบับของตนเองการจัด

กิจกรรมไม่จ�าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกันบางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือ

ท�าร่วมกันหลายระดับชั้นได้เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักปรับตัวการช่วยเหลือดูแลกันการมีปฏิสัมพันธ์กับคน 

หลายช่วงวยัโดยเป็นการจ�าลองสภาพจรงิในสังคมให้เดก็ได้เรยีนรูซ้ึง่จะยิง่ช่วยเพ่ิมทกัษะในการแก้ปัญหา

ให้กับเด็กไทยต่อไป
4

 3
 ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กระทรวงศกึษาธกิาร, 

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. (เอกสารอัดส�าเนา). หน้า ๑.
 4 ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร, 
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. (เอกสารอัดส�าเนา). หน้า ๑.
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 การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของไทยนั้นสอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้น�าด้านการศึกษาของ

โลกทีเ่หน็พ้องกันกบัแนวคดิส�าคญัในศตวรรษท่ี ๒๑ เรือ่งของจติส�านกึต่อโลกความรูพ้ืน้ฐานการประกอบ

สัมมาอาชีพความรู้พื้นฐานด้านพลเมืองสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท�างาน

ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัวโรงเรียนชุมชนรัฐและประเทศชาติ) โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงคนที่มี

ความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวเอง 

ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความส�าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จะช่วยให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
5

 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอด

จนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆพบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต�่ากว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ผลการสอบ PISA เป็นต้นถึงแม้ว่าสถานศึกษา

จะใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมาก สถานศึกษาบางแห่งใช้เวลา ๗ - ๘ ชั่วโมง ต่อวัน อัดแน่น

เน้ือหาวิชาการมากกว่าให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีภาระงานหรือการบ้านมากหรือต้อง 

น�าการบ้านไปท�าที่บ้านหรือต้องเรียนพิเศษท�าให้เด็กเกิดความเครียด เด็กคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่ได้ 

ขาดทักษะชีวิต เป็นต้น

 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าว สะท้อนว่าโรงเรียนยังต้องอาศัยเวลาในการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจกับครูและผู้ปกครองนักเรียนอีกมากถ้าต้องการให้บรรลุ ตามเป้าหมายของรัฐบาล

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าที่จะขยายนโยบายน้ีเป็น ๑๐,๖๖๙ โรงเรียน  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และครอบคลุมทั่วประเทศในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นโจทย์หินส�าหรับ สพฐ.

ว่าจะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างไรให้สัมฤทธิผล ต้องติดตามต่อไปว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สพฐ.จะปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้นโยบายดี ๆ อย่างนี้ เป็นรูปธรรมและประสบผลส�าเร็จอย่างยั่งยืน 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการศึกษาจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัย 

กาลเวลาว่าการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะสามารถพัฒนาในการเรียนการสอนในช่วงชั้นต่าง ๆ อย่างไร 

และควรจะมีการประเมินผลการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ส�าหรับการเรียนการสอนในกิจกรรมการลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปในทิศทางที่ตั้งวัตถุประสงค์มากเพียงใด

 5
 ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร, 

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. (เอกสารอัดส�าเนา), หน้า ๑.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล

 ๒.  เพือ่พฒันาการจดักิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูข้องนกัเรียนระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

ตามนโยบายของรัฐบาล

 ๓.  เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้

 ๑)  ขอบเขตด้านเนือ้หา มุง่เน้นการศกึษา รปูแบบการจดักิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูเ้ฉพาะ

ครูและนักเรียนระดับพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลเขตพื้นที่การศึกษาส่วนกรุงเทพมหานคร

 ๒)  ขอบเขตด้านประชากร ผู้บริหารและครู จ�านวน ๒๒๐ คน ผู้วิจัยใช้สูตรสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ของ (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง ๑๒๐ คน และ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖ 

ตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ ๒๐ คน =๒๐x๓๗ จ�านวน ๗๔๐ คน ผู้วิจัยใช้สูตรสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ 

(Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ๒๕๔ คน

 ๓) ขอบเขตด้านพื้นที ่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างครูและนักเรียนจ�านวน ๓๗ โรง ๆ ละ ๕ คน 

ครูจ�านวน ๑๘๕ คน นักเรียนจ�านวน ๓๗ โรงๆ ละ ๒๐ คน ๗๔๐ คน 

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะด�าเนินการเป็น 

 ๑) ศึกษาหลกัการแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูส้�าหรับการจัดการเรียน

การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา

 ๒)  ก�าหนดนยิามปฏิบตักิารเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัโดยอาศยั

ฐานทฤษฎีและงานวิจัย

 ๓)  ด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซ่ึงในการสร้างแบบสอบถามผู้วิจัยจะค�านึงถึง 

การสร้างแบบสอบถามให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและการได้แบบสอบถามที่ดีมีคุณภาพ 

มีความตรงท้ังในเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  

รวมทั้งความเชื่อมั่น (reliability) 
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 ๔)  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 ๕)  น�าเครื่องมือไปสอบถามนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู

 ๖)  น�าผลการสอบถามและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

 ๗)  น�าเสนอผลการวิจัย

ผลการวิจัย

 ๑. ผลการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล 

 ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการจดักจิกรรมการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูข้องนกัเรยีนระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้ง ๔ ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

ได้แก่

 ด้านที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนได้เรียนรู้

การอยู่ร่วมกัน การมีน�้าใจ และการช่วยเหลือกัน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนได้ฝึกฝน 

และพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง 

 ด้านที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ากิจกรรมมีความ

เหมาะสม ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

 ด้านที่ ๓ สร้างเสริมลักษณะและค่านิยม มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มากขึ้น นักเรียนมีความสุข 

ในการท�ากิจกรรม การจัดกิจกรรมมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของนักเรียน 

 ด้านที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการท�างาน การด�ารงชีพ และทักษะชีวิต มีระดับการปฏิบัติภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด กิจกรรมส่งเสริมการด�ารงชีวิตของ

นักเรียน กิจกรรมตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง

 ผลการวิจัยรูปแบบการจัดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษอมร มิ่งขวัญได้ท�าการศึกษาเรื่อง 

“สภาพการและปัญหาตามนโยบายการลดเวลาเรียนในสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔” ผลการศึกษาพบว่า
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 ๑.  ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายการลดเวลา

เรียนในสถานศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ

มากและปานกลาง

 ๒.  การศึกษาปัญหาในการปฏิบัติตามนโยบายการลดเวลาเรียนไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐานสรุปได้ ดังนี้ 

  ๑) ด้านการบรหิารและการจดัการเรยีนรู้จากผลการวจัิยพบว่าข้าราชการครูให้ความคดิเหน็

เรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหาโดยเห็นว่าสามารถปฏิบัติบริหารและการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติงาน 

ได้ทั้งหมดขาดการติดตามตรวจสอบและการประเมินแผนไม่ต่อเนื่องมีงานที่ซับซ้อนและงานในองค์กร

มีมาก 

  ๒) ด้านการจัดเวลาเรียนจากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูให้ความคิดเห็นเรียงล�าดับ 

ความส�าคัญของปัญหาโดยเห็นว่าการจัดเวลาเรียนไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนและความ 

เหมาะสม 

  ๓) ด้านการเอาใจใส่ดูแลและการสอนของครูรวมท้ังการสอนพิเศษจากผลการวิจัย พบว่า

ข้าราชการครใูห้ความคดิเหน็เรยีงล�าดบัความส�าคญัของปัญหาโดยเหน็ว่าการเอาใจใส่ดูแลและการสอน

ของครรูวมทัง้การสอนพเิศษการปฏบิตังิานครไูม่ติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานทีก่�าหนดไว้
6
 แนวคดิ

และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แรงจูงใจและความคาดหวัง

 และสอดคล้องกับ พรทิพย์ เถาว์สุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง การประเมินกระบวนการเรียนการสอน

ของครูประถมศึกษา : กรณีศึกษาครูประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
7
 ปัจจัยท่ี 

เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลได้แจ้งให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การวัดผล 

มีการเตรียมการสอน ทบทวนท�าความเข้าใจเนื้อหาก่อนสอบ มีการสอนเช่ือมโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  

สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอน คือ สิ่งของจริง แผ่นภาพ แหล่งความรู้ในชุมชน บัตรค�า เทป และ 

อ่ืน ๆ  เทคนิคการสอน นกัเรยีนมส่ีวนร่วมจดัการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัปัญหาและอปุสรรค 

มีปัญหา ด้านสื่อการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทันสมัย การมีส่วนร่วม ผู้บริหารและครูขาดความ

ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานขาดความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป

 6
 เกษอมร มิ่งขวัญ. “สภาพการและปัญหาตามนโยบายการลดเวลาเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ.
 7 พรทิพย์ เถาว์สุวรรณ, การประเมินการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : กรณีศึกษาครูประถมศึกษา 
วิทยานิพนธ,์ (จังหวัดยะลา : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓), หน้า ๔๓.
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การเรียนรู้ แนวทางแก้ไขปัญหาคือจัดให้มีการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School pproach) 

ข้อเสนอแนะ จัดการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วม คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งยอมรับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

มุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน

 ๒. พฒันาการจัดกจิกรรมการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูข้องนกัเรยีนระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ตามนโยบายของรัฐบาล 

 ด้านที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ ได้แก่

 ๑)  นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การมีน�้าใจ และการช่วยเหลือกัน 

 ๒)  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 ๓)  นักเรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง

 ๔)  จัดบูรณาการให้ครบ ๔ H ได้แก่ Head , Heart, Hand, Health Sport Day

 ๕)  จัดการเรยีนรูแ้บบบรูณาการให้ครบทัง้ ๔ H ร่วมกนัพฒันาเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง รูจ้กัฝึกทกัษะ

ท�างานเป็นทีม สามารถจัดการความรู้ในชีวิตประจ�าวันได้ มีน�้าใจต่อเพื่อน ต่อสังคม

 ๖) กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของส�านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานได้ก�าหนดไว้  

๔ หมวด ๑๖ กลุ่ม ได้แก่

  ๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๒. กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 

  ๓. สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 

  ๔. สร้างเสริมทักษะการท�างาน การด�ารงชีพ และทักษะชีวิต

 ด้านที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ได้แก่

 ๑)  รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

 ๒)  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ากิจกรรมมีความเหมาะสม 

 ๓)  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

 ๔)  โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการ

พัฒนาความคิด ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านการใช้เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาทักษะชีวิต

 ๕)  กิจกรรมจะพฒันาความสามารถในทกัษะการสือ่สาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้ทกัษะชวีติ 

และการใช้เทคโนโลยี
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 ๖)  การจัดกิจกรรมโรงเรียนจะเน้นกิจกรรมที่สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๕ กลุ่มกิจกรรม

 ด้านที่ ๓ สร้างเสริมลักษณะและค่านิยม ได้แก่

 ๑)  กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มากขึ้น 

 ๒)  นักเรียนมีความสุขในการท�ากิจกรรม 

 ๓)  การจัดกิจกรรมมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของนักเรียน

 ๔) ปลูกฝังจิตส�านึกและค่านิยมการท�าประโยชน์ให้กับสังคม มีจิตสาธารณะและการใช้บริการ

ด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ท�าดีต่อนักเรียน

 ๕)  การเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ

 ๖)  การเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม ประกอบด้วย ๔ กลุ่มกิจกรรม

 ด้านที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการท�างาน การด�ารงชีพ และทักษะชีวิต

 ๑)  กิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด 

 ๒)  กิจกรรมส่งเสริมการด�ารงชีวิตของนักเรียน 

 ๓)  กิจกรรมตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง

 ๔) น�าประสบการณ์จากการเรียนรู้มาบูรณาการกับการด�าเนินชีวิต มีทักษะชีวิต การท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่น ความรัก ความสามัคคีของการท�างานในกลุ่ม

 ๕)  การเสริมสร้างทักษะการท�างาน การด�าเนินชีวิตนั้นผู้บริหาร และครูจะต้องจัดกิจกรรม 

ที่นักเรียนน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน โดยกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นจะต้องมีการทวน เน้นทบทวน 

อยู่เสมอเพื่อไม่ให้นักเรียนลืมเลือนกิจกรรมนั้น

 ๖)  การเสรมิสร้างทกัษะการท�างาน การด�ารงชวีติ และทกัษะชวีติ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มกจิกรรม

 โดยผลการวจิยัการพฒันาการจดักิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนกัเรียนระดับการศกึษา

ขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญถม หิรัญค�า ได้ศึกษาเรื่อง  

“การด�าเนนิงานตามแนวทางนโยบายการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาศกึษาเฉพาะกรณโีรงเรยีนชมุชน

บ้านโสกสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”ผลการศึกษาพบว่า

 ๑.  ด้านโรงเรยีนและสถานศกึษาปัญหาคือพ้ืนทีจ่�ากดัเนือ่งจากการสร้างอาคารหลังใหม่จึงแก้ไข

โดยการรื้อถอนอาคารเก่าและบ้านพักครูที่ช�ารุดทรุดโทรม
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 ๒.  ด้านครแูละบุคลากรทางการศกึษาปัญหาคอืบคุลากรบางส่วนไม่ปฏบิติัตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

หรอืไม่เตม็ความสามารถโรงเรยีนแก้ปัญหาโดยการประชมุชีแ้จงตดิตามสร้างขวญัก�าลงัใจอย่างสม�า่เสมอ

 ๓.  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนปัญหาคือบุคลากรบางส่วนปฏิบัติตามระเบียบ

ทีว่างไว้เช่นยืมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอนแล้วไม่ส่งคนืตามก�าหนดเวลาโรงเรยีนแก้ไขโดยประชมุ

ชี้แจงและขอความร่วมมือ

 ๔.  ด้านระบบการบริหารการศึกษาปัญหาคือการบริหารงานทุกด้านขาดงบประมาณสนับสนุน

โรงเรียนแก้ไขโดยใช้เงินบ�ารุงการศึกษาและเงินบริจาคจากชุมชนมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
8
 และ

สอดคล้องกับ สุกญัญา ภผูวิโคก ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง “การด�าเนนิงานด้านมาตรฐานการเรยีนการสอน

ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเลย” ผลการศึกษาพบว่า 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการเรียนการสอนตามนโยบายประกันคุณภาพ

การศึกษาของครูประถมศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลยทั้ง ๑๐ มาตรฐาน โดยภาพ

รวมอยู่ระดับมากพบมาตรฐานที่เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ได้แก่ มาตรฐานที่ ๘  

การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและความถนัดได้ตามศักยภาพ 

โดยส่งเสรมิจดุเด่นและแก้ไขจดุด้อยของนกัเรยีนเป็นรายบคุคลมาตรฐานที ่๕ การจัดการเรียนการสอน

เชื่อมโยงกับสภาพชุมชนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

แสวงหาความรูด้้วยตนเองมาตรฐานที ่๒ จดัการเรียนการสอนและให้นกัเรียนได้ฝึกคดิปฏิบติัจริงประเมนิ

และปรบัปรงุตนเองและมาตรฐานท่ี ๑ วางแผนการเรยีนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูรความต้องการ

ของนักเรียนและท้องถิ่นปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านมาตรฐานการเรียนการสอนตาม

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายมาตรฐานแล้ว

มาตรฐานทีพ่บว่ามปัีญหาน้อยคอืมาตรฐานที ่๗ จดัสิง่แวดล้อมและบรรยากาศการเรยีนการสอนส่งเสรมิ

ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบความส�าเร็จและมาตรฐานที่ ๖ จัดการเรียนการสอนโดย

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่ดีและฝึกฝนจนเป็นนิสัย
9

 8 บุญถม หิรัญค�า. “การด�าเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนชุมชนบ้านโสกสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”.วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕), บทคัดย่อ.
 9 สุกัญญา ภูผิวโคก.“การด�าเนินงานด้านมาตรฐานการเรียนการสอนตามนโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, ๒๕๔๕), หน้า ง.
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 ๓. สร้างชุดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

 ด้านที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ คือ ชุดกิจกรรมที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

 กิจกรรมที่ ๑ โป๊ะโป่งเล่าเรื่อง

 กิจกรรมที่ ๒ ตามล่าหาคู่

 ด้านที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ คือ ชุดกิจกรรมที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและการ

เรียนรู้ ได้แก่ 

 กิจกรรมที่ ๑ นักวิทยาศาสตร์น้อย

 กิจกรรมที่ ๒ คณิตคิดสนุก

 ด้านที่ ๓ สร้างเสริมลักษณะและค่านิยม คือ ชุดกิจกรรมที่ ๓ สร้างเสริมลักษณะและค่านิยม 

ได้แก่ 

 กิจกรรมที่ ๑ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านจอหนัง

 กิจกรรมที่ ๒ บ�ารุง รัก ศาสนา

 ด้านที่ ๔ สร้างเสริมทักษะการท�างาน การด�ารงชีพ และทักษะชีวิต คือ ชุดกิจกรรมที่ ๔  

สร้างเสริมลักษณะและค่านิยม ได้แก่ 

 กิจกรรมที่ ๑ แอร์โรบิคสู่ความเป็นเลิศ

 กิจกรรมที่ ๒ เกษตรอินทรีย์ (งานเกษตรกรรม) โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ บุญถม 

หิรัญค�า ได้ศึกษาเรื่อง “การด�าเนินงานตามแนวทางนโยบายการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาศึกษา

เฉพาะกรณโีรงเรยีนชมุชนบ้านโสกสงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัชยัภมู”ิ ผลการศกึษาพบว่า

 ๑.  ด้านโรงเรยีนและสถานศกึษาปัญหาคือพ้ืนทีจ่�ากดัเนือ่งจากการสร้างอาคารหลังใหม่จึงแก้ไข

โดยการรื้อถอนอาคารเก่าและบ้านพักครูที่ช�ารุดทรุดโทรม

 ๒.  ด้านครแูละบุคลากรทางการศกึษาปัญหาคอืบคุลากรบางส่วนไม่ปฏบิติัตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

หรอืไม่เตม็ความสามารถโรงเรยีนแก้ปัญหาโดยการประชมุชีแ้จงตดิตามสร้างขวญัก�าลงัใจอย่างสม�า่เสมอ

 ๓.  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนปัญหาคือบุคลากรบางส่วนปฏิบัติตามระเบียบ

ทีว่างไว้เช่นยืมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอนแล้วไม่ส่งคนืตามก�าหนดเวลาโรงเรยีนแก้ไขโดยประชมุ

ชี้แจงและขอความร่วมมือ
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 ๔. ด้านระบบการบริหารการศึกษาปัญหาคือการบริหารงานทุกด้านขาดงบประมาณสนับสนุน

โรงเรียนแก้ไขโดยใช้เงินบ�ารุงการศึกษาและเงินบริจาคจากชุมชนมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
10

 และ

สอดคล้องกับ จรรัีตน์ ปานพรหมมนิทร์ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาปฏบิตังิานด้านการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนของครผููส้อนระดบัก่อนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดักระบี”่ 

ผลการศึกษาพบว่าครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี ่

ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

ครผููส้อนระดบัก่อนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจังหวดักระบีท่ีม่ปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมและรายกิจกรรม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ยกเว้นกิจกรรมในวงกลมและกิจกรรมการเล่นกลาง

แจ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ โดยครูผู ้สอนระดับก่อนประถมศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป ปฏิบัติงานด้านการสอนมากกว่าครูผู้สอนระดับ 

ก่อนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต�่ากว่า ๕ ปี และครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายกิจกรรมกิจกรรม 

การเคลื่อนไหวและจังหวะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยครูผู้สอนระดับ 

ก่อนประถมศกึษาท่ีปฏบิตังิานในโรงเรยีนขนาดใหญ่ปฏบิติังานมากกว่าครูผู้สอนระดับก่อนประถมศกึษา

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
11

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวจิยัในครัง้นี ้มข้ีอเสนอแนะในการน�าผลการวจัิยไปใช้ และความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุิ

ทั้งผู้บริหารและครูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้แก่ 

 ๑.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหรอืโรงเรยีนควรจดัสิง่แวดล้อมเพือ่เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทัง้ใน

และนอกห้องเรียน

 10
 บญุถม หริญัค�า. “การด�าเนนิงานตามแนวทางปฏริปูการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา : ศกึษาเฉพาะกรณี

โรงเรยีนชมุชนบ้านโสกสงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัชยัภูม”ิ. วทิยานพินธ์การศกึษามหาบัณฑติ, (บณัฑติ
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕), บทคัดย่อ.
 11

 จรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์.“การศึกษาปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับ
ก่อนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบ่ี”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๗), หน้า 
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 ๒.  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องควรส่งเสรมิ สนบัสนนุงบประมาณให้แก่โรงเรยีนต่าง ๆ  เพือ่จดักจิกรรม

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ๓.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดเนื้อหาของกิจกรรมให้เหมาะกับวัยของนักเรียน

 ๔.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรจดักจิกรรมเสรมิสร้างสมรรถนะทางกายให้กบัเดก็ชัน้ประถมศกึษา 

เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่ดี

บรรณานุกรม

กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธิการ, ท�าไมคนไทยต้องเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา. หนงัสอืการจดัสาระการ 

เรียนรู ้พระพุทธศาสนากลุ ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ตามหลักสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔. กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๔. 

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. (อัดส�าเนา).

เกษอมร มิ่งขวัญ. “สภาพการและปัญหาตามนโยบายการลดเวลาเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต ๔”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๕๕), บทคัดย่อ.

บญุชม ศรสีะอาด. การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพ์ครัง้ที ่๕. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, ๒๕๓๕.

บุญถม หิรัญค�า. “การด�าเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะ

กรณีโรงเรยีนชุมชนบ้านโสกสงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัชยัภูม”ิ. วทิยานพินธ์

การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕.

พรทพิย์ เถาว์สวุรรณ. การประเมนิการเรยีนการสอนของครปูระถมศกึษา : กรณศีกึษาครปูระถมศกึษา 

วิทยานิพนธ.์ จังหวัดยะลา : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓.

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ สุภมาศ อังศุโชต และอัจฉรา ช�านิประศาสน์. สถิติส�าหรับการวิจัยและเทคนิค

การใช้ SPSS. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, ๒๕๕๕.

สปิปนนท์ เกตทุตั. “นโยบายการศกึษา :ครผููบ้รหิารการศกึษาและโลกาภวิตัน์”. วารสารข้าราชการคร.ู 

๑๖ (กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๓๙) : ๙๖. 
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ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ. เส้นทางสู่ความส�าเร็จของการปฏบิติัตามนโยบาย

การศกึษาไทย : แนวทางการด�าเนนิงานการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร.  

กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒.

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวง

ศึกษาธิการ. คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. (เอกสารอัด

ส�าเนา), หน้า ๑. 

สุกัญญา ภูผิวโคก. “การด�าเนินงานด้านมาตรฐานการเรียนการสอนตามนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๕), หน้า ง.
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ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค�า
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

บทน�า

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่แสวงหาความสุขกันทั้งนั้น กล่าวคือ ความสุขในการด�ารงชีวิต 

และความสขุในการรกัษาทรพัย์สนิเงนิทอง แต่โลกแห่งการเปลีย่นแปลง โลกแห่งความขดัแย้ง ด้วยฝีมอื

ของมนุษย์เอง เมื่อเป็นเช่นน้ีบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างก็หาทางออกและแนวทางแห่งสันติภาพ 

เพือ่ให้มนุษย์พบกบัความสขุในชวิีตและทรพัย์สนิ จงึเสนอหลกัการแห่ง “ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบั

หนทางแห่งสันติภาพ ๗ ประการ” ตามล�าดับต่อไปนี้คือ

ประการที่ ๑ ความขัดแย้ง

 ความขัดแย้ง มาจากภาษาอังกฤษว่า “Conflict” มาจากภาษาละตินว่า “Configures” แปลว่า 

การต่อสู้ (Fight) การท�าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงลอยหรือความเข้ากันไม่ได้ (Incompatibility) 

การขดัแย้งซึง่กนัและกนั หรอืการเป็นปรปักษ์ (Opposition) หมายถงึ “การท่ีบคุคลสองคน กลุม่บคุคล 

มีความเห็น ความเชื่อ ความต้องการไม่เหมือนกัน โต้แย้ง หรือ โต้เถียงกัน และดิ้นรน ต่อสู้ และ 

แข่งขันกัน”
1

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค�านิยามไว้ว่า ค�าว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยค�าสองค�า 

กล่าวคือ “ขัด” ซึ่งหมายถึง การไม่ท�าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้
2
 และ”แย้ง” หมายถึง ไม่ตรง หรือลงรอย

เดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า “ขัดแย้ง” นั้นหมายถึงการที่บุคคลทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน 

จึงพยายามที่จะต้านทานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ีตนมีความคิด หรือการกระท�าที่ “ไม่สอดคล้อง” หรือ  

“ไม่สมนัย” กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นในครอบครัว หรือสังคม

 1 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,“รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี กรณีศึกษาวิเคราะห ์
ลุม่แม่น�า้ตาช้าง จ.เชยีงใหม่”, ดษุฎนีพินธ์พุทธศาสตร์, (บณัฑติวทิยาลัย : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า๓๐.
 2 ราชบัณฑิยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๒๕, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์  
พับลิเคชันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๖.
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  ผลของความขัดแย้ง

         ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึง่ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชวีติในวยัเรยีน ชวีติวัยท�างาน ชวีติครอบครวั ชีวิต

ภายในสังคม และเป็นเรื่องยากท่ีจะหลีกหนีให้พ้นจากความขัดแย้งและเนื่องจากแนวคิดปัจจุบัน 

ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด ความขัดแย้งมีทั้งประโยชน์และโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ประเภทของความขัดแย้งและระดับของความขัดแย้ง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

  ผลดีของความขัดแย้ง

 พรนพ พุกกะพันธุ์
3
 ได้กล่าวถึงผลดีของความขัดแย้งไว้ว่า ความจริงแล้วความขัดแย้งเป็นสิ่งที่

หลกีเลีย่งไม่ได้และเมือ่เกดิขึน้กจ็ะน�าไปสูค่วามก้าวหน้า หรอืเกดิความสร้างสรรค์ได้ เพราะจะเกดิแนวคดิ

ที่สามขึ้นมา ซึ่งเหนือกว่าสองแนวคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเสมือนเป็นการบังคับให้

มนษุย์แสวงหาความคิดท่ีใหม่ข้ึนเสมอ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองค์การ เพราะจะเกดิความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

และเปิดโอกาสให้มนุษย์ตรวจสอบความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

 วิจิตร วรุตบางกูร กล่าวว่า โดยท่ัวไปบุคคลส่วนใหญ่จะมีทัศนคติไม่ดีต่อความขัดแย้งเพราะ 

เชือ่ว่าความร่วมมอืเป็นสิง่ท่ีดแีละความขัดแย้งเป็นสิง่ทีไ่ม่ดี แม้ว่าความขดัแย้งอาจก่อให้เกดิบรรยากาศ

ทีต่งึเครยีดและเป็นผลเสยีต่อองค์การแต่บางครัง้ความขดัแย้งอาจก่อให้เกดิผลดไีด้เหมอืนกนั กล่าวคอื 

ความขัดแย้งสามารถให้ผลในทางบวก เป็นต้นว่า

 ๑. ท�าให้เกิดแนวปฏิบัติหรือความคิดเห็นอื่นๆ มากขึ้น

 ๒. ท�าให้มีโอกาสเลือกแนวทางที่ดีกว่า

 ๓. ท�าให้เกิดแรงผลักดันที่ต้องค้นหาวิธีการใหม่ ๆ

 ๔. ท�าให้เกิดความพยายาม ที่จะอธิบายความเห็น ความเชื่อหรือชี้แจงให้ชัดเจน จึงต้องพัฒนา

ความสามารถในการสื่อความหมายและให้เหตุผล

 ๕. ความตึงเครียดกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

 ๖. ท�าให้เกิดความเคยชิน ในการแลกเปล่ียนความเห็นและยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันมากข้ึน 

ซึ่งคล้ายกับ ทิศนา แขมมณี กล่าวว่า ความขัดแย้งไม่ใช่จะให้ผลเสียเสมอไป แท้ที่จริงแล้วความขัดแย้ง

มีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น 

  ๑)  ความขัดแย้งท�าให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ

  ๒)  ท�าให้ความคิดและการท�างาน ไม่หยุดอยู่กับที่

 3 พรนพ พุกกะพันธุ์, การบริหารความขัดแย้ง,  (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๔), หน้า ๒๗๖.
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  ๓)  ช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นและแสดงความสามารถของตน อาจส่งผล

ให้การท�างาน และผลงานของกลุ่มดีขึ้น

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้กล่าวโดยสรุปว่า ความขัดแย้งที่มีในระดับที่เหมาะสมจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบุคคลและองค์การประโยชน์ที่ส�าคัญบางประการ ได้แก่

 ๑.  ป้องกันไม่ให้องค์การหยุดอยู่กับที่หรือเฉื่อยชา

 ๒.  ความขดัแย้งท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง ผูบ้รหิารทีฉ่ลาดย่อมสามารถน�าการเปลีย่นแปลงนัน้

ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

 โอเวนส์ (Owen ๑๙๙๑) ได้กล่าวว่า หากความขัดแย้งได้รับการตอบสนองในทางบวกมีการ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม ย่อมท�าให้เกิดบรรยากาศที่ดี เกิดบรรยากาศของความร่วมมือและ

สนับสนุน ความขัดแย้งนั้นจะเป็นความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ซ่ึงจะส่งผลให้องค์การมีความเจริญ

ก้าวหน้าในที่สุด

 ผลเสียของความขัดแย้ง

 พรนพ พุกกะพันธุ์
4
 ได้กล่าวถงึผลเสยีของความขัดแย้งไว้ว่า อาจจะท�าให้องค์การขาดประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลได้ ถ้าหากผู้บริหารไม่รู้จักแก้ไขและสาเหตุของความขัดแย้งของบุคคลภายในองค์การ

มีอยู่หลายประการด้วยกัน การแก้ไขจึงต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน

จ�าเป็นต้องศึกษาและท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นอาจมีการแก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกจุด และจะเกิด

ความเสียหายต่อผลงานขององค์การในส่วนรวมได้ เช่น 

 - อาจมีผลให้คนที่ทนไม่ได้จะต้องย้ายหนีจากหน่วยงานนั้นไป 

 - ความเป็นมิตรระหว่างบุคคลจะลดลง 

 - บรรยากาศของความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันจะหมดไป 

 - อาจเป็นการต่อสู้ที่ใช้อารมณ์ไร้เหตุผล 

 - มีการต่อต้านซึ่งอาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ฯลฯ

 4 พรนพ พุกกะพันธ์, ภาวะผู้น�าและแรงจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๗.
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ประการที่ ๒ การจัดการความขัดแย้ง
 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ท�าความเข้าใจแนวคิด “สมานฉันท์” ใน อาวุธมีชีวิต : แนวคิดเชิงวิพากษ์

ว่าด้วยความรุนแรง, งานชิ้นนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดข้ึนไปจากงานเรื่อง
5
 “อภัยวิถี” ขยายแนวคิด 

สันติวิธีในฐานะเครื่องมือจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง ไปสู่การจัดการกับอดีตแห่งบาดแผล 

ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ความรุนแรงชนิดหนักหนาสาหัส ส�าหรับสังคม

การเมอืงทีไ่ม่ประสงค์จะอยูด้่วยกนัต่อไปอย่างเป็นศตัรกูนั ใช้แนวคดิเร่ืองการให้อภัยเพือ่เป็นอสิระจาก

พันธนาการแห่งอดีต จากงานเรื่อง The Human Condition ของ Hannah Arendt แล้วเสนอแนวคิด

การเมืองแห่งการให้อภัย ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 

 ๑)  ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างเหยื่อกับผู้กระท�าต้องเสมอกัน

 ๒)  เวลาและความทรงจ�า ชนิดที่ให้อดีตผ่านเข้ามาในปัจจุบันอย่างอิสระ แต่ไม่ปล่อยให้ความ 

ทรงจ�านั้นแข็งตัวจนกลายเป็นปราการสกัดมิให้ชีวิตปรกติในปัจจุบันเป็นไปได้

 ๓) ความยุติธรรมที่มีผลในทางการเปล่ียนแปลง ก่อก�าเนิดและด�าเนินไปคู่กับการให้อภัย  

เปิดพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีขึ้นใหม่ โดยไม่ใช่ในฐานะศัตรู แต่เป็นผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการ 

ให้อภัย

 คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ยื่นข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  

ตามมติของคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ ๙ ประการ ดังนี้

 ๑. การเปิดเผย “ความจริง” (truth) ทั้งในฐานะเครื่องมือและเป้าหมายของสังคมสมานฉันท์

 ๒. ความยุติธรรม (justice) โดยเน้นเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice)  

ซึ่งมีความน่าสนใจท่ีการแยกแยะ “คนผิด” ออกจาก “ความผิด” รวมทั้งการมองให้เห็นปัญหาเชิง

โครงสร้างและวัฒนธรรม

 ๓. ความพร้อมรบัผดิ (accountability) โดยเน้นไปทีร่ะบบราชการ เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชน

รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมผู้ต้องหา

 ๔. การให้อภัย (forgiveness) เพื่อก้าวให้พ้นจากความเกลียดชังผู้คนที่แตกต่างไปจากตนเอง 

และที่ท้าทายคือก้าวพ้นความเกลียดชังผู้ที่ท�าร้ายคนที่ตนรัก

 ๕. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วฒันธรรม ส่งเสรมิสานเสวนาระหว่างกนั (dialogue) 

รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อขันติธรรม (ต่อมาในรายงานกอส.ใช้ค�าว่า “ความทนกันได้”) ในฐานะคุณค่า

ทางการเมือง

 5  [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : https://chaisuk.wordpress.com/๒๐๐๗/๐๗/๑๗/summary-reconciliation 
-concept/( [๑ เมษายน ๒๕๖๑]
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 ๖. ถือเอาสันติวิธี (nonviolence) เป็นทางเลือกเผชิญความขัดแย้ง โดยชี้ให้เห็นถึงภัยของการ

ใช้ความรุนแรง

 ๗. การเปิดพื้นที่ให้ความทรงจ�า (memory) ที่เจ็บปวด โดยใช้ให้พื้นที่ต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ได้เป็นส่วนหนึง่ของประวัตศิาสตร์ชาตไิทย ให้ผูค้นตระหนกัรู้ว่าประวติัศาสตร์ไม่ใช่บนัทกึ “ความจรงิ” 

แต่เป็น “ความจริงทางการเมือง” ที่ถูกเลือกสรรโดยระบบความรู้ที่หนุนโดยฝ่ายครองอ�านาจ

 ๘. มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการ (imagination) เพื่อให้สังคมไทยมีจินตนาการใหม่ๆ

ทางการเมืองทีส่ามารถสร้างให้เกดิสงัคมการเมอืงทีย่ัง่ยนื เช่น เรือ่ง “คนสองสญัชาต”ิ ไม่ใช่ภยัต่อความ

มั่นคง แต่เป็นแรงงานคุณภาพที่น�าเงินเข้าประเทศ เป็นต้น

 ๙. การยอมรบัความเสีย่ง (risk-taking) ทางสงัคมเพือ่เสรมิสร้างความไว้วางใจระหว่างกนั (trust) 

ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง

ประการที่ ๓ สันติวิธี

 การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

 กระบวนการในการจัดการความขัดแย้งสามารถน�าเสนอได้ตามตารางที่ ๑ โดยผลของการ 

ตัดสินใจที่เป็นลักษณะ ชนะ-ชนะ (Win-Win) จะเกิดจาก การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง และ การเจรจา

ไกล่เกลี่ย

 กระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาข้อพิพาทและผลแห่งการตัดสินใจ
6

กระบวนการที่ใช้ 
(Process)

ผู้ตัดสิน 

(Decision-Making)

ผลการตัดสินใจ 

(Result)

- ใช้ความรุนแรง 

(Violence/Fight)

- ผู้ชนะ 

(The Winner)

- แพ้-ชนะ 

(Win-Loose)

- ใช้การเผชิญหน้าประท้วงอย่างสันติ  
(Non-Violence Direct Action or Civil 

Disobedience)

- ผู้ชนะ 

(The Winner)

- แพ้-ชนะ 

(Win-Loose)

- ใช้การบัญญัติกฎหมาย 

(Legislation)

- สภานิติบัญญัติ 

(The Legislature)

- แพ้-ชนะ 

(Win-Loose)

 6 ศ.นพ.วนัชยั วฒันศพัท์, “ความขดัแย้ง : หลกัการและเครือ่งมอืแก้ปัญหา” พมิพ์ครัง้ที ่๒, (กรงุเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๔๗), หน้า ๑๕๐.
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- ใช้การฟ้องร้อง 

(Litigation)

- ศาล 

(The Court)
- แพ้-ชนะ (Win-Loose)

- ใช้อนุญาโตตุลาการตัดสิน 

(Arbitration)

- อนุญาโตตุลาการ 

(Arbitrator)
- แพ้-ชนะ (Win-Loose)

- ใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง 

(Mediation)

- คู่กรณี 

(The Parties)
- ชนะ-ชนะ (Win-Win)

- ใช้การเจรจาไกล่เกลี่ย

 (Negotiation)

- คู่กรณี 

(The Parties)
- ชนะ-ชนะ (Win-Win)

- ใช้การหลีกหนีปัญหา 

(Avoidance/Fight)
- - คงสภาพเดิม (Status quo)

 ถึงตรงนี้คงมีค�าถามตามมาว่าแล้ว “อะไรคือสันติวิธี” ดร.มาร์ค ตามไท ได้กล่าวถึงสันติวิธีไว้ว่า 

“สันติวิธีนั้นมีอยู่สองลักษณะคือ สันติวิธีในการต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการและสันติวิธีในการ

แก้ปัญหาความขัดแย้ง”
7
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 -  สันติวิธีในการต่อสู้หรือเรียกร้อง (Peaceful Demonstrate/Protest): แนวทางในการต่อสู้นี้

เป็นแนวทางที่ถูกน�ามาใช้ เมื่อเกิดความไม่พอใจหรือมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ที่มีอ�านาจ มีการ 

ด�าเนินการในลักษณะของการประท้วง หรือ การเรียกร้อง หรือการต่อสู้โดยการยื่นหนังสือขอเข้าพบ 

หรือ การชุมนุมกันเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย หรือ แสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกต่างจาก 

ผู้มีอ�านาจ โดย สงบ สันติ ไม่มีอาวุธ การต่อสู้ในแนวทางนี้จะมีชื่อเรียกกันว่า “การด้ือแพ่ง” (Civil 

Disobedience) ซ่ึงแนวทางนี้เป็นแนวทางที่มีต้นแบบจากแนวทางการต่อสู่แบบ “อหิงสา” ของ  

มหาตมคานธี ในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของอินเดีย

 -  สันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Peaceful Conflict Resolution): ส�าหรับแนวทางนี้

เป็นแนวทางทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาหลกัจากท่ีความขดัแย้งหรอืข้อพพิาทเกิดขึน้แล้ว และพยายามทีจ่ะยติุ

ความขดัแย้งโดยการใช้แนวทางทีส่นัต ิซึง่แนวทางทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดได้แก่ การเจรจาไกล่เกล่ีย (Negotiation) 

กันเองระหว่างคู่พิพาท หรือ โดยมีคนกลางซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (เป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคน

กไ็ด้) ช่วยในกระบวนการไกล่เกลีย่และไม่ได้ท�าหน้าทีตั่ดสินชีข้าดแต่จะเป็นผู้ก�ากบัการเจรจาให้ด�าเนนิ

ไปได้อันจะน�าไปสู่ทางออก คือการยุติความขัดแย้ง

 7 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์.๒๕๔๗, “ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา” พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน้า 
๑๐๑ – ๑๐๓.
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 จากทีก่ล่าวมาจะพบว่า การแก้ปัญหาความขดัแย้งนัน้แนวทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุจะเป็นการเจรจา

ไกล่เกล่ีย และ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เพราะผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปในลักษณะท่ีทั้งสองฝ่าย 

ต่างชนะ (Win-Win) ซึ่งการไกล่เกลี่ยนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ที่จะพบเห็นได้บ่อยครั้ง คือ

 -  การเจรจาโดยยึดจุดยืน (Position-based Negotiation): การเจรจาในลักษณะนี้จะเป็นการ

เจรจาทีจ่ะเอาแพ้ชนะเอาชนะกนั ซึง่ต่างฝ่ายต่างมจีดุยนืของตนเอง คูเ่จรจาจะปฏบิตัต่ิอกนัเหมอืนเป็น

ศตัรกูนั ความเชือ่ของการเจรจานีจ้ะเป็นลกัษณะ Zero Sum Game ตามแนวคดิในทฤษฏเีกม (Game 

Theory) ทีถ้่าไม่แพ้กต้็องชนะ ผลของการเจรจาเช่นนีม้กัยอมรบัครึง่ทาง (Compromise) แต่การเจรจา

ในลักษณะนี้ไม่ควรจะน�ามาใช้ในกรณีของความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ

 -  การเจรจาโดยยดึผลประโยชน์ (Interest-based Negotiation): การเจรจาในลกัษณะนีไ้ม่มอง

ถึงประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จะมองและท�าความเข้าใจของความต้องการ ความห่วงกังวลของ 

ฝ่ายอื่น การเจรจาลักษณะนี้จะเกิดจากคู่เจรจาทุกฝ่ายมาร่วมกัน แก้ปัญหา เพ่ือน�าไปสู่การตัดสินใจ 

ร่วมกันโดยหวังให้ความต้องการของทุกฝ่ายได้รับการตอบสนอง ทุกฝ่ายจะไม่ระบุถึงจุดยืนของตนเอง 

แต่จะบอกถึง ความหวัง ความต้องการ ความห่วงกังวล ความหวาดระแวง ส�าหรับตารางที่ ๒ จะแสดง

ถึงความแตกต่างระหว่างการเจรจายึดจุดยืนและการเจรจาโดยยึดผลประโยชน์เป็นหลัก

 ความแตกต่างระหว่างการเจรจายึดจุดยืนและการเจรจาโดยยึดผลประโยชน์เป็นหลัก
8

การเจรจาโดยจุดยืน
การเจรจาโดยยึดถือ

ผลประโยชน์เป็นหลัก

- ให้ได้ส่วนแบ่งที่มากที่สุดเท่าที่ท�าได้จาก

  ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
- ได้ความพึงพอใจจากทุกฝ่าย

- เป็นผลลัพธ์แบบ แพ้-ชนะ
- พยายามที่จะท�าให้บรรลุต่อความต้องการของ

  ทุกฝ่าย

- เกิดความสัมพันธ์แบบปฏิปักษ์
- ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือซึ่งกัน

  และกัน

- ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายถูกมองว่าเป็น

  ความขัดแย้งอีกฝ่ายหนึ่ง
- มองหาจุดที่เห็น หรือมีประโยชน์

 8 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๔.
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- พยายามยามเปิดเผยของฝ่ายตรงข้ามให้มาก

  ที่สุด ในขณะเดียวกันพยายามที่จะปกปิด

  ของเราและท�าให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิด

- แบ่งปันข้อมูลและช่วยกันสร้างทางเลือกเพื่อให้

  ผลประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเริ่มต้นที่ การตั้งความ

  ต้องการไว้สูง และเปลี่ยนจุดยืนอย่างลังเล
- มุ่งผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่จุดยืน

- ใช้การคุกคาม ถกเถียงในการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
- ใช้เหตุผลและประสบการณ์ในการจัดการกับ

  ปัญหา

ประการที่ ๔ การมีส่วนร่วม

 ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาอบัราฮมั ลนิคอล์น (Abraham Lincoln) ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา

คนที่ ๑๖ ด�ารงต�าแหน่ง ๔ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๖๑ – ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๘๖๕ 

 ได้ให้ค�านิยามของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ที่ได้รับการ

ยอมรบัและน�าไปอ้างองิกนัอย่างกว้างขวางว่า “การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย หมายถึง 

การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” (government of the people, by 

the people, and for the people)
9

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

 การมีส่วนร่วม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า 

“เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอื่น) ในการกระท�าบางอย่างหรือบางเรื่อง” ค�าว่า การมีส่วนร่วม โดยมาก

มักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับค�าว่า “การเมินเฉย (Apathy)” 

 “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของ

ชุมชนที่กระท�าการออกมาในลักษณะของการท�างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม  

 9 ส�านักประสานงานการเมือง ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(มุ่งงาน  (Task

ผู้เจรจาเน้นที่ปัจจัยเชิงวัตถุที่  -
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ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือ

การด�าเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือ

การด�าเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทาง

สังคมในกลุ่มชุมชน
10

 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
11

 ๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะช่วย

สร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การ

มส่ีวนร่วมของประชาชนน�ามาสูก่ารพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ทีน่่าจะเป็นค�าตอบทีมี่ประสิทธผิลทีสุ่ดได้

 ๒.  ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้

เวลาและมค่ีาใช้จ่ายมากกว่าการตัดสนิใจฝ่ายเดยีว แต่การตดัสนิใจฝ่ายเดยีวทีไ่ม่ค�านงึถงึความต้องการ

แท้จรงิของประชาชนนัน้ อาจน�ามาซึง่การโต้แย้งคดัค้านหรอืการฟ้องร้องกนั อนัท�าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่าย

สูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด

 ๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคง

ในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อโต้แย้ง

ทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

 ๔. การน�าไปปฏบิตัง่ิายขึน้ การเข้ามามส่ีวนร่วมในการตัดสินใจท�าให้ประชาชนมคีวามรู้สึกของ

การเป็นเจ้าของการตดัสนิใจนัน้ และทนัททีีก่ารตัดสินใจได้เกดิขึน้ พวกเขากอ็ยากเหน็มนัเกดิผลในทาง

ปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย

 ๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามาแสดง

ความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย 

ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้

 ๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส

และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความ 

ชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน

 10
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการ

จดัหางาน, (กรุงเทพมหานคร : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐), หน้า ๑.
 11

 เจมส์ แอล. เครย์ตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม, 
แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟ
เซ็ท, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑ – ๒๕. 
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 ๗.  การคาดการณ์ความห่วงกงัวลและทศันคตขิองสาธารณชน เพราะเมือ่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

ได้มาท�างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และ 

มุมมองของสาธารณชนต่อการท�างานขององค์กร ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยา 

ตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้

 ๘. การพฒันาภาคประชาสงัคม ประโยชน์อย่างหนึง่ของการมส่ีวนร่วมของประชาชนคอื ท�าให้

ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึก

อบรมผูน้�า และท�าให้ประชาชนได้เรยีนรูท้กัษะการท�างานร่วมกนัเพือ่แก้ปัญหาต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในอนาคต

ประการที่ ๕ การปรองดอง
 การปรองดอง (reconciliation) หมายถึง การจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

ที่เคยแตกแยก ต่อสู้ และปะทะกัน ท้ังในระดับความคิดและในระดับการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ 

ในการตกลงเพื่อเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ (peace talk) 

 หลักปัญจสดมภ์ในการสร้างความปรองดอง
12

  “การสื่อสารทางการเมือง” ในหลายสถานการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มักจะได้รับการ

ตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมว่า “ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง” จนน�าไปสู่การ 

“แบ่งฝักแบ่งฝ่าย” และ“แบ่งสีและแบ่งข้าง”อย่างไรก็ดี ตัวแปรส�าคัญที่จะท�าให้เกิด “ความปรองดอง

และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม” ได้นั้น จ�าเป็นต้องพัฒนา “ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทาง 

การเมือง เพื่อสร้างความปรองดอง” (NationalValuesinPolitical Communication for Recon- 

ciliation)

 จากการศกึษา ผูเ้ขยีนได้บรูณาการองค์ความรูส้�าคญัทีเ่ป็นแกนหลกั ทัง้จากจรยิธรรมทางศาสนา 

วัฒนธรรมเชิงบวกของไทย และหลักการของนักคิดต่างๆ ในสังคมไทยและต่างประเทศ โดยการน�าไป

วิเคราะห์เพื่อจัดท�าร่างจนน�าไปสู่การสัมมนากลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ท�าให้ได้ 

ค่านิยมหลักแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองใน ๕ ค�าหลัก ดังที่ปรากฏ 

ในในแผนภูมิที่เรียกว่า ปัญจสดมภ์ หรือเสาหลัก ๕ เสา ซึ่งเป็นค่านิยมหลักต่อการสื่อสารทางการเมือง

เพื่อสร้างความปรองดอง

 12
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความ

ปรองดอง”, สารนิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕),  
๑๗ – ๒๖.
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 ภาพแสดงปัญจสดมภ์ หรือเสาหลัก ๕ เสา ซ่ึงเป็นค่านิยมหลักต่อการส่ือสารทางการเมือง 

เพื่อสร้างความปรองดองค่านิยมหลักทั้ง ๕ เสานั้น ซึ่งสามารถที่จะอธิบายโดยละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑) เสาความจริง ความจริง (Truth) คือ สิ่งที่ปรากฏอยู่ มีอยู่ หรือ เป็นอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปร หรือสถานการณ์ต่างๆ  

ที่เข้าไปบีบบังคับ หรือมุ่งหวังที่จะให้เป็นไปตามความปรารถนา

 ๒) เสาความเป็นกลาง “กลาง” อย่างไร? ถึงจะเรียกว่า “กลาง” เมื่อวิเคราะห์เกณฑ์เบื้องต้น 

ที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อการน�ามาเป็นกรอบการอธิบาย และปฏิบัติร่วมกันในสังคม ทั้งในมิติ 

ของการสื่อสาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนั้นน่าจะประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

  ๑. ความเป็นกลางต้องเป็นความถูกต้องเสมอ

  ๒. ความเป็นกลางต้องอยู่บนฐานของความยุติธรรมเสมอ

  ๓. ความเป็นกลางต้องไม่มีอคติเสมอ

  ๔. ความเป็นกลางต้องเป็นธรรมเสมอ

  ๕. ความเป็นกลางต้องอยู่บนหลักการของศีลธรรมเสมอ

 ๓) เสาความรับผิดชอบ ในขณะที่นักการเมือง สื่อมวลชน และประชาชนที่ก�าลังเผชิญหน้ากับ

ความขัดแย้ง จนน�าไปสู่ความรุนแรงตามท่ีปรากฏในสังคมไทยนั้น ตัวแปรส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้

เกดิความขดัแย้ง คอื “การสือ่สาร” โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การส่ือสารทีข่าดความส�านกึ และรับผิดชอบ” 

ของกลุ่มคนต่างๆ ที่ “มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความผาสุกของพลเมืองในสังคม” ค�าถามมีว่า 

เราควรจะมีข้อก�าหนดหรอืกรอบในการสือ่สารอย่างไร จึงจะท�าให้นกัการเมอืง ส่ือมวลชน และประชาชน 

มีความส�านึกรบัผดิชอบต่อความเป็นไปของสงัคมตัง้แต่ระดบัครอบครวัจนถงึประเทศชาต ิและจากการ

สัมมนาการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกท�าให้พบค�าตอบท่ีน่าสนใจ และน�าไปก�าหนดเป็น 

ค่านิยมแห่งชาติ ดังนี้
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  ๑)  การทดแทนคุณแผ่นดิน 

  ๒)  รักเมืองไทยโดยการท�าตอบแทนไทยด้วยใจจริง

  ๓)  เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

  ๔)  ไม่ทรยศคดโกง 

  ๕) ความมีจิตอาสา หรือความมีจิตสาธารณะ

 ๔) เสาแห่งความรัก

  ๑)  สือ่สารทางการเมอืงอย่างไร? จงึจะเรยีกว่า “สือ่แห่งรกั” การสือ่สารทางการเมอืงในหลาย

สถานการณ์มักจะได้รับการตั้งข้อสังเกตว่า “ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง” จนน�าไปสู่การ 

“แบ่งฝักแบ่งฝ่าย” และ “แบ่งสแีละแบ่งข้าง” อย่างไรกด็ ีตวัแปรส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิ “ความปรองดอง

และอยู่ร่วมกันความเข้าใจ และเป็นหน่ึงเดียว” คือ “การส่ือสารด้วยความรัก” ด้วยเหตุผลดังกล่าว  

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างเกณฑ์ข้ึนมาเพื่อเป็นกรอบส�าคัญในการปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมในการ

สื่อสารทางการเมืองเพื่อความปรองดอง ดังต่อไปนี้

   - การให้ - ยิ้มสยาม 

   - เอาใจเขามาใส่ใจเรา - การไม่เบียดเบียน 

   - การให้อภัย 

  ๒) ความรักน�าไปสู่ความปรองดองได้อย่างไร? “สังคมไทยไม่เคยไร้ซ่ึงความรัก” วลีนี้ได้รับ

การพสิจูน์ทราบมาอย่างต่อเนือ่งและยาวนานทัง้จากประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทีต่ระหนกั

รูถึ้งคณุค่าดงักล่าว ค�าถามมว่ีาความรกัดงักล่าวได้แฝงเร้นเอาไว้ซึง่นยัท่ีน่าสนใจอย่างไรบ้าง “ความรกั” 

โดยทั่วไปมักจะมีนัยสองประการ คือ ความรักที่ต้องการรักตอบ และความรักที่ไม่ต้องการรักตอบ 

ประการแรกเป็นความรักที่มีเงื่อนไข และมีข้อผูกพันบางประการระหว่างผู้/สิ่งที่ถูกรักกับผู้/สิ่งที่รัก  

ในขณะที่ความรักในประเด็นหลังนั้น เป็นความรักที่ไร้เงื่อนไข ไร้การต่อรองและไร้การเรียกร้องเพ่ือ 

ให้รักตอบความรักทั้งสองประการนี้ ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม  

เพราะความรักจะท�าหน้าที่ในการเชื่อมสมาน และร้อยรัดกลุ่มมนุษย์ท่ีมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 

ศาสนา ความเชื่อ ภาษา และอาชีพต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างประสมกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น 

ในโลกของความเป็นจริงน้ัน “เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง” ด้วยเหตุผลนี้ 

ธรรมชาต ิจงึบงัคับให้มนษุย์ทุกคนต้องรกัเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั ค�าถามท่ีส�าคญัคอื “เพราะเหตุใด? มนษุย์

ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมจึงจ�าเป็นจะต้องรักผู้อื่น” ค�าตอบคือ “เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งไม่

สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้” 
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 ๕) เสาแห่งความสามัคคี หากถามว่า “สิ่งใดคือเป้าหมายส�าคัญต่อการสื่อสารทางการเมือง” 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ค�าตอบท่ีค่อนข้างคล้ายคลึงกันว่า “ความสามัคคี” ซึ่งหมายความว่า  

“การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง สื่อมวลชนและประชาชนนั้น ต้องเป็นไปเพื่อการสร้าง 

ความสมัครสมานสามัคคีของกลุ ่มชนต่างๆ ที่อยู ่ร ่วมกันภายในชาติ”ความสามัคคีนั้น แปลว่า  

“ความพร้อมเพรียงกันท้ังการคิด การพูด และการแสดงออกทางกาย” ในประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่

ร่วมกันสามัคคีตามแนวทางดังกล่าว จึงหมายถึง “ความปรองดอง” (Reconciliation)

ประการที่ ๖ การเจรจาต่อรองและเทคนิคการเจรจา

 ทฤษฎ ีH.L.M. ตามแนวคดิของทฤษฎ ีH.L.M. ถอืว่าเมือ่คูเ่จรจาเข้าสูก่ารเจรจาต่อรองแต่ละฝ่าย

จะมีเป้าหมายในการเจรจาต่อรองเป็น ๓ ระดับ คือ 

 “H” (High) เป็นการบรรลุผลสูงสุดที่วางไว้ ๑๐๐% ในการเจรจา ต่อรอง ซ่ึงถือเป้าหมายใน

อุดมคติ (Ideal Position) 

 “M” (Medium) เป็นเป้าหมายระดับกลาง ซึ่งแม้ไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุด แต่หากได้เป็นหมาย

ระดับกลาง ก็ถือว่าได้บรรลุผล ๗๕% 

 “L” (Low) เป็นจุดต�่าสุด (Bottom Line) ที่คู่เจรจาจะรับได้ ถือว่าได้ อย่างน้อย ๕๐% และ 

ถือเป็นระดับต�่าสุดที่จะยอมรับได้ในการเจรจาต่อรอง หากบรรลุผลต�่ากว่านี้จะไม่ยินยอมตกลงด้วย

 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

 ความหมายของการเจรจาต่อรอง หรือ Negotiation จึงหมายถึง กระบวนการที่คนสองคนหรือ

มากกว่าสองคนเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือบริการก็ได้  

โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกัน มีค�าศัพท์ ๒ ค�าที่พบว่า ใช้แทนกันอยู่เสมอ 

คือ ค�าว่า Negotiation (การเจรจาต่อรอง) กับค�าว่า Bargaining (การต่อรอง)

 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (Bargaining strategies)

 เนือ่งจากการเจรจาต่อรองเป็นกลไกทีส่�าคญัในการแก้ไขข้อขดัแย้งและให้ได้ข้อยตุซิึง่เป็นทีย่อมรับ

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการหลายกลุ่มได้ใช้เวลาหลายสิบปีศึกษาค้นคว้าเรื่อง การเจรจาต่อรอง 

โดยเสนอกลยุทธ์ส�าคัญดังจะกล่าวต่อไปนี้

 ๑. กลยุทธ์เฉพาะ (Specific tactics) ผู้เจรจาต่อรองมักใช้กลยุทธ์ของตนเพื่อลดระดับความ

ต้องการของคู่เจรจาฝ่ายตรงข้ามลง (Reduce opponents’ aspirations) ด้วยการย�้าข้อมูลเหตุผลให้

เห็นว่า คู่เจรจามีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของตน เพราะฉะนั้นจึงขอให้พิจารณารับ 
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ข้อเสนอจากฝ่ายเราซึ่งพยายามเอื้อประโยชน์ให้มากที่สุดแล้ว หรือชี้ให้เห็นว่าหากฝ่ายตรงกันข้าม  

ไม่ยอมรับข้อเสนอแล้ว ฝ่ายเราก็จ�าเป็นต้องดึงพันธมิตรรายอื่นท่ีมีศักยภาพสูงพอเข้ามาแทน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เช่นนี้ ถ้าหากสร้างแรงกดดันต่อคู่เจรจามาก ก็อาจพบทางตันของการเจรจา และ

ฝ่ายคู่เจรจา ก็อาจหาพันธมิตรใหม่มาร่วมงานได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกันถ้าคู่เจรจาเห็นว่า เงื่อนไข 

ผลประโยชน์จากข้อเสนอสูงพอ การเจรจาต่อรองก็บรรลุผล 

 ๒. กลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรอง (Cognitive frames in bargaining) เป็นกลยุทธ์

ที่ผู้เจรจาต่อรองใช้วิธีพิจารณาบริบทและผลที่ต้องการจากการต่อรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วน�ามาจัด

เป็นกลุ่มของกรอบความคิด (Cognitive frames)โดยพิงค์เลย์ (Pinkley, ๑๙๙๐) ได้จัดกรอบความคิด

ดังกล่าวออกเป็น ๓ มิติ ได้แก่ 

  (๑) มิติมุ่งสัมพันธ์กับมุ่งงาน (Relationship / Task) 

  (๒) มิติมุ่งใช้อารมณ์กับใช้สติ (Emotional / Intellectual) และ 

  (๓) มิติมุ่งความร่วมมือกับมุ่งชนะ (Cooperate / Win) ดังภาพต่อไปนี้

11 
 

แล้ว หรือช้ีให้เห็นว่าหากฝ่ายตรงกันข้าม  ไม่ยอมรับข้อเสนอแล้ว  ฝ่ายเราก็จ าเป็นต้องดึงพันธมิตรรายอื่นที่มี
ศักยภาพสูงพอเข้ามาแทน  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เช่นนี้  ถ้าหากสร้างแรงกดดันต่อคู่เจรจามาก    ก็
อาจพบทางตันของการเจรจา และฝ่ายคู่เจรจา     ก็อาจหาพันธมิตรใหม่มาร่วมงานได้เช่นกัน แต่ในทาง
กลับกันถ้าคู่เจรจาเห็นว่า   เงื่อนไขผลประโยชน์จากข้อเสนอสูงพอ  การเจรจาต่อรองก็บรรลุผล  

๒. กลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรอง  (Cognitive frames in bargaining)   
เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เจรจาต่อรองใช้วิธีพิจารณาบริบทและผลที่ต้องการจากการต่อรองอย่างละเอียดถ่ีถ้วน

แล้วน ามาจัดเป็นกลุ่มของกรอบความคิด (Cognitive frames)โดยพิงค์เลย์  (Pinkley, ๑๙๙๐)   ได้จัดกรอบ
ความคิดดังกล่าวออกเป็น  ๓  มิติ  ได้แก่   

(๑)  มิติมุ่งสัมพันธ์กับมุ่งงาน  (Relationship / Task)   
(๒)  มิติมุ่งใช้อารมณ์กับใช้สติ  (Emotional / Intellectual)  และ   
(๓)  มิติมุ่งความร่วมมือกับมุ่งชนะ  (Cooperate / Win)  ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรอบความคิดในการเจรจาต่อรอง  (Cognitive  Frames  in  Bargaining) 
  

๓.  กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะ - ชนะแทนแบบชนะ – แพ้  (Win  - win  versus  win –   
lose  orientation)      

บางทีสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดของการเจรจาที่ประสบความส าเร็จก็คือ  การได้ข้อยุติเป็นที่พอใจทั้งสอง
ฝ่าย  วอลตันและแมคเคอร์ซี  (Walton  and  McKersie)  เคยเสนอไว้กว่า  ๓๐  ปีที่แล้วว่า  ผู้ที่ร่วมการ
เจรจามีข้อยุติที่เปน็ทางเลือกส าคัญอยู่สองทาง  อย่างแรกคือ  มองว่าการเจรจาต่อรองใด ๆ   จะต้องมีฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ชนะในขณะที่อีกฝ่ายต้องเป็นผู้แพ้  (Win – lose  situations)  ส่วนอย่างหลังก็คือ  ผู้เข้าร่วมการเจรจา
สามารถท าให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ  (Win – win  situations)  กล่าวคือ  มองว่าผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
มีความส าคัญเท่าเทียมกัน  โดยพยายามให้ได้ผลประโยชน์ที่สูงสุดเท่าที่ท าได้ 
กระบวนการเจรจาต่อรอง  (The  negotiation  process) 

มุ่งสัมพันธ์  (Relationship) 
-  ผู้เจรจาเน้นทีค่วามสัมพันธ ์
   กับคู่เจรจา 

มุ่งงาน  (Task) 
-  ผู้เจรจาเน้นทีป่ัจจัยเชิงวัตถุที ่
   เป็นข้อขัดแย้ง 

มุ่งใช้อารมณ์  (Emotional) 
-  ผู้เจรจาเน้นการใช้ความรู้สึก 
   รู้สึกด้านอารมณต์่อกรณี      
   ขัดแย้ง 

มุ่งใช้สติ  (Intellectual) 
-  ผู้เจรจาเน้นการมีสตกิารใช้ 
   ปัญญาในการเจรจา 

มุ่งความร่วมมือ  (Cooperate) 
- ผู้เจรจามุ่งให้ไดป้ระโยชน์สูงสดุต่อทั้ง  
  สองฝ่าย 

มุ่งเอาชนะ  (Win) 
-  ผู้เจรจาเน้นต้องชนะและไดป้ระโยชน ์
   สูงสุดแก่ฝ่ายตน 

 

กรอบความคิดในการเจรจาต่อรอง (Cognitive Frames in Bargaining)

 ๓.  กลยุทธ์การเน้นข้อยุติแบบชนะ - ชนะแทนแบบชนะ – แพ้ (Win - win versus win – 

lose orientation) บางทีสิ่งที่ส�าคัญมากที่สุดของการเจรจาที่ประสบความส�าเร็จก็คือ การได้ข้อยุติ

เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย วอลตันและแมคเคอร์ซี (Walton and McKersie) เคยเสนอไว้กว่า ๓๐ ปีที่แล้ว

ว่า ผู้ที่ร่วมการเจรจามีข้อยุติท่ีเป็นทางเลือกส�าคัญอยู่สองทาง อย่างแรกคือ มองว่าการเจรจาต่อรอง 

ใด ๆ  จะต้องมฝ่ีายหนึง่เป็นผูช้นะในขณะท่ีอกีฝ่ายต้องเป็นผู้แพ้ (Win – lose situations) ส่วนอย่างหลงั
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กค็อื ผูเ้ข้าร่วมการเจรจาสามารถท�าให้ทัง้สองฝ่ายเป็นผู้ชนะ (Win – win situations) กล่าวคือ มองว่า

ผลประโยชน์ของทัง้สองฝ่ายมคีวามส�าคญัเท่าเทียมกนั โดยพยายามให้ได้ผลประโยชน์ทีส่งูสดุเท่าทีท่�าได้

 กระบวนการเจรจาต่อรอง (The negotiation process)

 ร็อบบินส์ ได้เสนอรูปแบบกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ่งประกอบด้วย ๕ ขั้น ได้แก่ 

 ๑. ขั้นเตรียมการและวางแผน (Preparation and planning) ก่อนเริ่มลงมือเจรจาท่านต้อง

ท�าการบ้านล่วงหน้ามาก่อน โดยต้องตอบค�าถามต่อไปนี้ได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน เช่น ข้อขัดแย้งที่

เจรจามีลักษณะอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไรจึงต้องเกิดมีการเจรจาขึ้น มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง และการ

รับรู้ของแต่ละคนที่มีต่อข้อขัดแย้งนี้เป็นอย่างไรฝ่ายท่านต้องการได้อะไรจากการเจรจาคร้ังนี้ อะไรคือ

เป้าหมายของท่าน เช่น ถ้าท่านเป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เป้าหมายของท่านก็คือต้องสามารถจัดซื้อได้

ในราคาต�่าได้ของที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

 ๒. ขั้นก�าหนดกฎกติกาพื้นฐาน (Definition of ground rules) หลังจากที่ได้วางแผน 

และก�าหนดกลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็เริ่มหารือกับฝ่ายตรงข้ามถึงกติกาพื้นฐานและขั้นตอน 

ที่เกี่ยวกับการเจรจาว่าจะด�าเนินอย่างไร ใครจะเป็นผู้เจรจาต่อรอง จะเจรจาที่ไหน ข้อจ�ากัดเรื่องเวลา

มีหรือไม่ ถ้ามีจะท�าอย่างไร จะจ�ากัดประเด็นที่เจรจาหรือไม่เพียงใด จะมีวิธีด�าเนินการอย่างไรหากการ

เจรจาพบทางตนั ในข้ันตอนนี ้ท้ังสองฝ่ายอาจแลกเปลีย่นข้อเสนอหรือความต้องการของฝ่ายตนในเรือ่ง

ที่จะเจรจาต่อไป

 ๓. ขัน้ท�าความชดัเจนและหาเหตผุลสนับสนุน (Clarification and justification) หลังจาก

ที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอเบื้องต้นที่เป็นจุดยืนแล้ว ขั้นต่อไปแต่ละฝ่ายจะอธิบาย ขยายความ 

ท�าความชัดเจน เสริมแต่ง และหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนจุดยืนเดิมของตน ข้ันตอนนี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 

การเผชิญหน้ากัน แต่ถือเป็นโอกาสดีท่ีแต่ละฝ่ายจะได้เรียนรู้ได้ให้การศึกษาหรือได้แจ้งให้ทราบซึ่งกัน

และกันเกี่ยวกับประเด็นเจรจาว่ามีความส�าคัญอย่างไร และแต่ละฝ่ายจะบรรลุความต้องการของตน 

ได้อย่างไร เป็นขัน้ตอนทีท่่านสามารถมอบเอกสารทีส่นบัสนนุข้อเสนอของท่านให้ฝ่ายตรงข้ามพจิารณา

 ๔. ขั้นต่อรองและแก้ปัญหา (Bargaining and problem solving) ความส�าคัญ 

ของกระบวนการเจรจาต่อรองก็คือมีทั้งการให้และการรับ (give and take) เพ่ือให้ได้ข้อยุติเกิดขึ้น  

ทั้งสองฝ่ายจ�าเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนปรนซึ่งกันและกันทักษะการเจรจาต่อรอง จึงส�าคัญมาก กรุณา 

อ่านข้อเสนอแนะการเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรองในตอนต่อไป

 ๕. ขั้นจบการเจรจาและน�าสู่การปฏิบัติ (Closure and implementation) ขั้นสุดท้ายของ

กระบวนการเจรจาต่อรองก็คือ การได้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องด�าเนินการในรายละเอียด
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และจัดท�าขั้นตอนสู่การปฏิบัติต่อไป ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองที่พบบ่อย เช่น ข้อตกลงระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้าง ข้อตกลงการเช่าทรัพย์สิน ข้อตกลงการซ้ืออสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร ข้อตกลง 

การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น ในแทบทุกกรณีการจบการเจรจาต่อรองด้วยการ 

ยกมือไหว้อ�าลาท�านองเดียวกับการจับมือลาของชาติตะวันตก

ประการที่ ๗ การสื่อสารอย่างสันติและการให้อภัย

 ต้นก�าเนดิความคดิ “การสือ่สารอย่างสนัต”ิ ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก ซึง่เป็นผูค้ดิค้นการสือ่สาร

อย่างสันติขึ้นมา เนื่องจากพบว่าการสื่อสารมีส่วนในการท�าให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้อย่างมาก 

  ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก พบว่าภาษาที่เราใช้นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เขาจึง

พัฒนาวิธีการสื่อสารที่สามารถใช้ทั้งการพูดและการฟังข้ึนมา ซ่ึงวิธีการน้ีช่วยให้เราเข้าใจกันและกัน 

ได้อย่างลึกซึ้ง และเปิดโอกาสให้ความกรุณาอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์ได้ผลิบานขึ้นมา 

  ดร.มาร์แชล โรเซนเบอร์ก เรียกวิธีการสื่อสารแบบนี้ว่า การสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง (Non  

violent communication) ซึ่งค�าว่า “ไร้ความรุนแรงนั้น ได้รับแนวความคิดจากท่านมหาตมะคานธี 

ผู้น�าด้านสันติวิธีของโลก

 ขั้นตอนและองค์ประกอบการสื่อสารอย่างสันติ

 การสื่อสารอย่างสันตินั้นยังมีขั้นตอนและองค์ประกอบ ๔ อย่าง ที่ชวนให้เราลงมือปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้

 ๑. การสังเกต การสังเกตคือขั้นแรก มาร์แชลชวนให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้เราไม่สบายใจ 

โดยละวางการตัดสิน การตีความ หรือต่อว่าต่อขานลง โดยให้ลองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เหมือนตั้งกล้องวีดีโอ เช่น สามีรู้สึกหงุดหงิดที่ภรรยาช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาเยอะมาก แต่แทนท่ีจะพูดว่า 

“คุณนี่ ท�าไมเอาแต่ช้อปปิ้ง” ให้เปลี่ยนไปพูดว่า “อาทิตย์นี้ ผมเห็นคุณซ้ือเส้ือ ๕ ตัว” 

 ๒. ความรู้สึก ความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งท่ีเรามีแต่ก�าเนิดทั้งความรู้สึกด้านบวกและลบ หากเป็น

ความรู้สึกด้านบวก เช่น ดีใจ ภูมิใจ สนุกสนาน สดชื่น ม่ันใจ โล่งอก ประทับใจ ฯลฯ นั่นเป็นสัญญาณ

ว่าความต้องการบางอย่างในใจเราก�าลังได้รับการตอบสนอง แต่ถ้าเป็นความรู้สึกด้านลบ เช่น กังวล 

โมโห สับสน อิจฉา หมดแรง เหงา เบ่ือ อาย ฯลฯ นั่นคือสัญญาณไฟแดงที่ก�าลังบอกว่ามีความต้องการ

บางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และเราต้องกลับไปดูแล ฉะนั้นก่อนท่ีเราจะลงลึกไปถึงความ

ต้องการ เราต้องดูเสียก่อนว่าความรู้สึกของเราคืออะไร
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 ๓. ความต้องการ ในการส่ือสารอย่างสันตินั้น ความต้องการมาจากค�าว่า Need ซ่ึงคือปัจจัย

พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต่างมีร่วมกัน เป็นพลังขับเคล่ือนภายในตัวเราให้มีชีวิตชีวา ยกตัวอย่างเช่น 

ความรัก การยอมรับ ความเข้าใจ ความเคารพ มิตรภาพ ความสนุก ความเมตตากรุณา ความงดงาม 

ประสิทธิภาพ การพักผ่อน ทางเลือก ความหวัง ความปลอดภัยมั่นคง ฯลฯ

 ๔. การขอร้อง การขอร้องคือข้ันตอนสุดท้ายของการส่ือสารอย่างสันติ ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา

ตระหนักรู้ความต้องการของตัวเองหรือผู้อื่นแล้ว เราจึงหาวิธีการตอบสนองความต้องการนั้นด้วยการ

ขอร้อง 

 การให้อภัย

 “โครงการวจัิยการสร้างความปรองดองแห่งชาต”ิ ของสถาบนัพระปกเกล้า ได้ “ถอดบทเรยีน” 

การสร้างความปรองดองในต่างประเทศ ๑๐ ประเทศที่ประสบความส�าเร็จ ประกอบด้วย เกาหลีใต ้

โคลัมเบีย ชิลี โบลิเวีย โมร็อกโก เยอรมนี รวันดา สหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ) อินโดนีเซีย  

(อาเจะห์) และแอฟริกาใต้ โดยทั้งหมดเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองภายใน โดยคู่ขัดแย้ง

หลักคือ “รัฐ” กับ “ประชาชน” ในกรณีของเกาหลีใต้ ชิลี โมร็อกโก และเยอรมนีตะวันออก เป็นความ

ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็น “เผด็จการ” และต้องการที่จะรักษาอ�านาจทางการเมืองของ

ตนเอง กับประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตย ที่ต้องการสิทธิเสรีภาพ

ทางการเมืองมากขึ้น

  แต่ในกรณีของประเทศแอฟริกาใต้ รวนัดา อินโดนเีซียในกรณขีองอาเจะห์ และสหราชอาณาจกัร

ในกรณีของไอร์แลนด์เหนือ เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนที่นอกจากจะรู้สึก “กดทับ” 

ทางการเมืองแล้ว ยังมีมิติของความแตกต่างทาง “อัตลักษณ์” และ “ชาติพันธุ์” ท่ีเป็นผู้กุมอ�านาจ 

กลุ่มหนึ่งและอยู่ใต้อ�านาจอีกกลุ่มหนึ่ง เมื่อจ�าแนกสาเหตุของความขัดแย้งทั้ง ๑๐ ประเทศ จะได้ดังนี้ 

 สาเหตุของความขัดแย้ง 

 สหราชอาณาจกัร(ไอร์แลนด์เหนอื) ชาวไอริชคาทอลิกซ่ึงเป็นคนส่วนน้อยในพ้ืนท่ีถูกเลือกปฏบิติั

ประกอบกับส�านึกความเป็นชาตินิยมไอริช

 ชาวเยอรมันนี ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประชาธิปไตย

เสรีนิยมกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

 เกาหลีใต้ เรยีกร้องความเป็นประชาธปิไตยโดยประชาชนน�าไปสู่การปราบปรามจากรัฐบาลทหาร

 โมร็อคโก การที่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยถูกละเมิดสิทธิ์มนุษยชนอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาล
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 โคลอมเบีย ไม่ได้ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและส�านึกทางประวัติศาสตร์

ของความเป็นรัฐอิสระในอดีต

 โบลิเวีย การรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระจายทรัพยากรธรรมชาติและอ�านาจ

ทางการเมืองโดยผู้มีอ�านาจปกครองคือคนเชื้อสายสเปนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในขณะที่คนพื้นเมือง 

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์

 รวันดา นโยบายจักรวรรดินิยมท่ีเน้นการแบ่งแยกและการปกครองรวมถึงการปกครองที่ไม ่

เป็นธรรมจาก ๒ กลุ่มชาติพันธุ์

 อินโดนีเซีย(อาเจะห์) ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและส�านึกใน

ประวัติศาสตร์ของความเป็นรัฐอิสระในอดีต

 ชิลี ความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารได้ถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงกว้างขวาง

 แอฟริกาใต้ คนผิวด�าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ถูกกีดกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

โดยคนผิวขาวกุมอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ

 โดยผลการศึกษาบ่งชัดว่า ปัญหาความขัดแย้งจะไม่เกิดข้ึนหากกลุ่มท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจการ

ปกครองไม่รูส้กึว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากกลุ่มผู้มอี�านาจ และไร้ซ่ึงอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

โดยความขัดแย้งได้ขยายตัวเป็นความรุนแรงจากการที่ “ประชาชน” ไม่รู้สึกว่าตนมีอ�านาจ “อธิปไตย” 

อย่างแท้จริงภายใต้กรอบกติกาแห่งนิติรัฐที่ชอบธรรม

 การให้อภัยและการชดใช้ความผิด

 เกาหลีใต้

 การให้อภัย : มีการอภัยโทษให้ผู้กระท�าความผิดหลังจากได้รับโทษแล้วระยะหนึ่ง

 การชดใช้ความผิด : ออกรัฐบัญญัติเพื่อหาทางเอาผิดอดีตผู้น�าและยกย่องเหตุการณ์

 อินโดนีเซีย

 การให้อภัย :ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผู้ถูกคุมขังซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม

ของ GAM โดยค�าสั่งประธานาธิบดี ซึ่งไม่รวมถึงคดีที่เป็นอาชญากรรมทั่วไป

 การชดใช้ความผิด : ไม่มีกระบวนการสอบสวนการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ

 สหราชอาณาจักร

 การให้อภัย : ปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกตัดสินจ�าคุกจากการกระท�าที่เป็นการก่อการร้าย 

โดยมีคณะกรรมการอิสระที่รัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัว
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 การชดใช้ความผิด : ตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตต้ังแต่ปี ๒๕๑๒-๒๕๔๑  

เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน

 โคลอมเบีย

 การให้อภัย : หากผู้กระท�าความผิดในคดีที่รุนแรงได้ผ่านศูนย์ฟื้นฟูอย่างน้อย ๕-๖ ปี โดยการ

สารภาพความผดิและจะไม่กลบัไปกระท�าความผดิอกีจะได้รบัการลดโทษโดยการพจิารณาของส�านกังาน

อัยการสูงสุด

 การชดใช้ความผดิ : หาผู้กระความผดิในคดทีีร่นุแรงได้ผ่านการฟ้ืนฟอูย่างน้อย ๕-๖ ปี โดยสารภาพ

ความผิดและจะไม่กลับไปกระความผิดอีกจะได้รับการลดโทษโดยการพิจารณาของส�านักงานอัยการ

สูงสุด

 แอฟริกาใต้

 การอภัยโทษ : ตั้งคณะกรรมการนิรโทษกรรม

 โมร็อคโค

 การให้อภัย : ปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังโดยมิชอบ

 การชดใช้ความผิด : ไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท�าความผิด

 เยอรมันนี

 การให้อภัย : ไม่มีการนิรโทษกรรมผู้กระท�าความผิด

 การชดใช้ความผิด : เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้กระท�าความผิดถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีตามกระบวนการ

ยุติธรรมปกติโดยผู้เสียหาย

 ชิลี

 การให้อภัย : มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่นายพลปิโนเชต์และจ้าหน้าที่กระท�าการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐบาลโดยผู้น�ารัฐบาลเป็นผู้ออกกฎหมายดังกล่าวเอง  

โดยช่วงที่ยังไม่มีอ�านาจ

 การชดใช้ความผิด : มีความพยายามจากสังคมชิลีในการด�าเนินคดีกับนายพลปิโนเชต์แต่ติดขัด

ทีข้่อกฎหมายนริโทษกรรมภายหลงัรฐัประหารซึง่สดุท้ายกถ็กูควบคมุตวัในต่างประเทศด้วยอ�านาจของ

กฎหมายสากลว่าด้วยอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและมีการด�าเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายปกต ิ

ต่อเจ้าหน้าที่รัฐจ�านวนหนึ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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 อภัยทาน : รากฐานของอภัยโทษ และนิรโทษกรรม

   ศ.ดร.คณิต ณ นคร ได้กล่าวว่า “ความผดิบางอย่างทีเ่กดิขึน้นัน้ อภยัทานย่อมดีกว่าการลงโทษ”
13

 

ซึ่งในประเด็นนี้สอดรับกับแนวทางที่ เนลสัน เมนเดลล่า
14

 เคยได้แสดงออกในขณะที่ด�ารงต�าแหน่ง 

เป็นประธานาธิบดีที่มาจากจากการเลือกต้ังคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ ที่ได้ออกพระราชบัญญัต ิ

ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการแสวงหาความจริงและความปรองดอง จนน�าไปสู่การออก 

พระราชบญัญตันิิรโทษกรรมท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องต่อความรนุแรงทางการเมืองในประเทศ ซึง่หนึง่ในกลุม่คน

เหล่านัน้ รวมถงึ “เนลสนั เมนเดลล่า” ด้วยเช่นกนั ตัวแปรส�าคญัทีค่อื “การค้นพบความจริง” ทีเ่กดิขึน้ 

และยอมรับความจริงทั้งที่เป็นผู้กระท�าการ และได้รับผลกระทบจากการท�าอย่างใดอย่างหนึ่งจนน�าไป

สูก่ารขอโทษ และนริโทษกรรมในทีส่ดุ อภยัทานเป็นรากฐานของอภยัโทษ และนริโทษกรรมอย่างไรนัน้ 

ควรที่จะต้องศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค�าว่า “อภัยโทษ และนิรโทษกรรม” ในเบื้องต้นก่อน  

ซึง่ประเดน็นี ้ นายสราวธุ เบญจกลุ รองเลขาธกิารส�านกังานศาลยติุธรรม ได้อธบิายเอาไว้อย่างน่าสนใจ

ว่า 

 ๑. การพระราชทานอภัยโทษ การพระราชทานอภัยโทษ (Pardon or Grace) หมายถึง  

การยกเว้นโทษให้ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือลดหย่อนผ่อนโทษลงไปแก่นักโทษผู้ท่ีต้องค�าพิพากษา 

ให้รับโทษน้ันโดยยังถือว่าเป็นผู้กระท�าความผิดและเคยต้องค�าพิพากษา การพระราชทานอภัยโทษ 

เป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษตัรย์ิโดยเฉพาะ การต้องโทษจะมไีด้กโ็ดยค�าพพิากษาของศาลซึง่ท�า

ในนามพระมหากษัตริย์ ดังนั้น การพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ 

อันนบัเนือ่งในพระมหากรณุาธคิณุส่วนหนึง่ การพระราชทานอภยัโทษนัน้จะเกดิขึน้ได้ต่อเมือ่มผีูร้้องขอ

หรอืถวายเรือ่งต่อพระมหากษตัริย์ และใช้เมือ่ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ลงโทษผูก้ระท�าความผดิแล้วเท่านัน้ 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ต้องรับโทษอีกเลยหรือลดโทษให้มีการรับโทษ 

แต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ผลของการพระราชทานอภัยโทษนั้นหาท�าให้สิทธิต่างๆ ท่ีต้องสูญเสียไปเพราะ 

ค�าพิพากษากลับคืนมาไม่

 ๒. การนิรโทษกรรม การนิรโทษกรรม (Amnesty) หมายถึง การที่กฎหมายไม่ถือว่าการกระท�า

บางการกระท�าเป็นความผิด และโทษซึ่งเป็นผลส�าหรับการนั้นไม่จ�าเป็นต้องถูกน�ามาบังคับใช้ ซึ่งตาม

ปกติการกระท�าดังกล่าวเป็นความผิด หรือเป็นการยกโทษให้ทั้งหมด ทั้งถือเสมือนหน่ึงว่ามิได้เคย 

 13
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/ 

analysis/๒๐๑๑๑๒๑๙/๔๒๕๐๕๓ ใน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ [๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑] 
 14

 [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki/% ใน ประวตัขิองเนลสนั เมนเดลล่า [๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๕]
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ต้องโทษนั้นมาเลยคือ “ให้ลืมความผิดนั้นเสีย” ผลของการนิรโทษกรรมนั้นมุ่งโดยตรงไปที่การกระท�า

ผิดนั้นเอง ซ่ึงถือว่าไม่เป็นการผิดกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ความผิดซึ่งจะตกไปยังตัวบุคคลผู้กระท�า 

ความผดินัน้ย่อมต้องถูกลบล้างตามไปด้วย นริโทษกรรมนัน้เป็นการกระท�าโดยฝ่ายนติิบญัญติัคอืรฐัสภา 

จะต้องออกเป็น "พระราชบัญญตั”ิ ท้ังน้ีเพราะว่าเมือ่การนริโทษกรรมเป็นการถอืเสมอืนหนึง่ว่า ผูก้ระท�า

ความผิดนั้นๆ มิได้กระท�าความผิดเลยก็เท่ากับเป็นการลบล้างกฎหมายฉบับก่อนๆ ซ่ึงเป็นการออก

กฎหมายย้อนหลัง (Non-Retroactive) แต่เป็นการย้อนหลังท่ีให้คุณแก่ผู้กระท�าความผิดจึงสามารถ

บังคับใช้ได้ ดังนั้น จึงควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาเป็นผู้ออก 
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ประสบการณ์การท�างานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ 
“แนวปฏิบัติของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง

และกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมการเรียนรู้” 
ด้วยการสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.)

ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
อาจารย์ประจ�า มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

บทน�า

 ความส�าคัญของปัญหาต่อการศึกษา ได้จากแนวคิดวัฒนธรรมโลก (Global Culture) จะเกิด 

จากวัฒนธรรมชุดใดเพียงชุดหนึ่งเป็นไปไม่ได้ หากเกิดจากวัฒนธรรมผสมผสานเข้าด้วยกัน กระแส 

โลกาภิวัตน์ (Globalization) นับจากทศวรรษ ๑๙๘๐-๑๙๙๐ ประเด็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

ที่เกิดขึ้นจากการกระจายของสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสรับรู้เหตุการณ์ 

ในเวลาเดียวกันทั่วโลก ปรากฏการณ์เช่นนี้ท�าให้โลกเกิดความแตกต่าง กลายสภาพเป็น “หมู่บ้านโลก” 

ซึ่งนักวิชาการเห็นว่าเป็นกระบวนการที่จะท�าให้เกิดการกลืนกลายวัฒนธรรม หากมองมิติการสื่อสาร 

กระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้วัฒนธรรมท้องถ่ินเปลี่ยนแปลงไปในเชิงผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กับวัฒนธรรมโลก เชิงบวก คือ วัฒนธรรมภายนอกน�าสิ่งดี ๆ เข้าสู่ชุมชน เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว 

ส่วนเชิงลบ คือ ความรู้สึกว่าวัฒนธรรมของตนด้อยกว่า กล่าวได้ว่า การพบปะกันระหว่างวัฒนธรรม 

ดังกล่าวสามารถแสดงออกมาในรูปแบบการข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridity) ที่มิได้

มีเพียงหนึ่งเดียว ในบางครั้งกระบวนการผสมผสานมีความลงตัว (Articulation) บางครั้งอาจเป็น 

กระบวนการที่วัฒนธรรมโลกและท้องถิ่นเดินไปอย่างคู่ขนาน (Running in a parallel line) หรือที ่

ต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ บางครั้งก็อาจเป็นส่วนผสมที่เข้ากันได้ไม่สนิท (Unplugging) เช่น วัฒนธรรม

ภายนอก ตัง้ค่านยิมหรอืกระแสแฟชัน่นยิมท่ีเป็นตัวแบ่งเขตระหว่างผูใ้หญ่และเด็กวยัรุน่ และในบางครัง้

การผสมผสานทางวัฒนธรรมอาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง (Conflict) อาทิ กระแสการต่อต้านความเจริญ

จากภายนอกทีเ่ข้ามาในท้องถิน่ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของกลุม่คนและวฒันธรรม เช่น

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอ�าเภอสบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม ที่ประกอบด้วยคนเมือง ชาวไทใหญ่  

จีนฮ่อ พม่า และ ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ราวร้อยละ ๖๐ ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ม้ง (แม้ว) แบ่งออก
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เป็น ๒ กลุ่ม คือ ม้งขาวและม้งลาย ลีซู (ลีซอ) ล่าหู่ (มูเซอ) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ มูเซอแดง และ

มูเซอด�า ลัวะ พบได้ มากที่เขตรอยต่ออ�าเภอแม่ลาน้อย และ ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ซึ่งแยกออกเป็น 

๒ กลุ่ม คือ กะเหร่ียงโปว พบมากที่อ�าเภอแม่สะเรียงและอ�าเภอสบเมย กับกะเหร่ียงสะกออาศัยอยู ่

ทุกอ�าเภอ ปาดองหรือกะเหรี่ยงคอยาวโดยต่างชนเผ่ายังคงรักษาวัฒนธรรมของตนในขณะเดียวกัน 

ก็อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านท่ีมีวัฒนธรรมท่ีต่างกันได้โดยไม่เคยปรากฏความแตกต่างระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรมแต่อย่างใด มีประเพณีวัฒนธรรมท่ียังคงรักษาสืบสานกันไว้หลายร้อยปี ถือว่า แม่ฮ่องสอน

เป็นที่ม่ันทางวัฒนธรรมแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ ทางด้าน

ชาตพัินธุ ์สงัคมและวฒันธรรม ก�าลงัเป็นสิง่ใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เน่ืองจากปัจจบุนัสงัคม ของชมุชน

ชาวเขาเปิดสู่สังคมภายนอกมากขึ้น มีการโยกย้ายไปใช้ชีวิตในสังคมเมือง มีการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เหล่านี้ส่งผลต่อการถูกกลืนกลาย

ทางวัฒนธรรมได้ง่าย

 

   

ภาพแสดง คนพื้นที่สูง ม้ง (แม้ว) / ลีซู (ลีซอ) ล่าหู่ (มูเซอ) / ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)

 การด�าเนินงานของพระบัณฑิตอาสาที่ผ่านมา ท�าให้รู้ว่าชุมชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีความเชื่อ 

ในวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย ภาษาพูดและภาษาเขียน ข้อห้าม ข้อนิยมเป็นเอกลักษณ์ของ 

ตนเอง ชาวบ้านประกอบอาชีพท�านาและท�าไร่เป็นหลัก มีความเชื่อในผีสางนางไม้ควบคู่กับการนับถือ

พระพุทธศาสนามายาวนาน แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร 

เพราะในชุมชนยังไม่มีวัดหรืออาศรมที่มีพระสงฆ์อยู่ประจ�าท�าให้ไม่สามารถท�าบุญเข้าวัดฟังธรรม 

และเรียนรู้หลักธรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ประกอบกับชุมชนต้ังอยู่ในถ่ินทุรกันดาร ห่างไกล 

จากความเจริญ การสงเคราะห์ด้วยปัจจัย ๔ ส่งเสริมการศึกษา สร้างศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ให้ลด ละ เลิกอบายมุข สอนภาษาไทยให้ ชาวบ้านที่ไม่รู้

หนังสือ ส่งเสริมการอาชีพ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีของ

ชนเผ่า น�าชาวบ้านแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสร้างแกนน�าชาวพุทธและการปลูกจิตส�านึก 

ให้ประชาชนบนพื้นท่ีสูงเป็นพลเมืองที่ดี มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง 
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กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง ดังนั้น ควรมีการศึกษา

วัฒนธรรมด้วยการสื่อสารวัฒนธรรม คือ การติดต่อสื่อสารของคนที่ใช้ภาษาต่างกันและมาจาก 

ความต่างของวฒันธรรม คนกลุม่น้ีเป็นกลุม่ทีก่่อให้เกดิการศกึษาเกีย่วกบัการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม

อันเนื่องมาจากข้อสงสัยที่ว่าการสื่อสารซึ่งมีภาษาและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะเข้าใจ 

กันได้อย่างไร มีส่วนไหนท่ีน่าจะเข้าใจกันได้ ส่วนไหนที่น่าจะเป็นอุปสรรคขวางกั้น ความเข้าใจซ่ึงกัน

และกัน มีวิธีสื่อสารต่างวัฒนธรรมต่อกันอย่างไร มีความเคารพต่อกันและกัน โดยความรู้สึกเหล่านั้น 

มิได้อยู่ในวงกรอบของความอดทนต่อกัน แต่เป็นความรู้สึกที่ดีคือมีความซาบซ้ึงต่อความแตกต่าง 

ของกันและกัน เนื่องจากวัฒนธรรมเล็ก ๆ เช่น ประเพณี และพิธีกรรมในชุมชนบนพื้นที่สูงก�าลัง 

มีแนวโน้มค่อย ๆ เริ่มสูญสลายไป จึงต้องรื้อฟื้นและรณรงค์วัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้ง

กระบวนการผลิตงานวัฒนธรรมและขยายตัวมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

ในฐานะเป็นบคุคลส�าคญัในชมุชนบนพืน้ทีส่งูกค็วรมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึง่ผลการศกึษา

จะน�าไปพัฒนาต่อยอดในขอบเขตพื้นท่ีท่ีพระสงฆ์ได้ปฏิบัติงานอยู่ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารวัฒนธรรม 

เพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน�าไปสู่การสร้างพื้นที่ต้นแบบ  

(Model) ซึง่เป็นแนวปฏิบัตแิละกระบวนการพฒันาคณุภาพชวีติของกลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งู ประโยชน์

เชิงวชิาการทีไ่ด้ คอื องค์ความรูเ้กีย่วกบัแนวปฏบิตัขิองเครอืข่ายพระนกัพฒันาและกระบวนการสือ่สาร

วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในการเผยแพร่สาธารณชน และModel พ้ืนที่

ต้นแบบพื้นที่สูง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูงในด้านการสื่อสารวัฒนธรรม

เพื่อการเรียนรู้ ผู้อ่านจะได้ศึกษาตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทความนี้

ความหมาย 
 การสื่อสารวัฒนธรรม (Cultural Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร 

(Message) ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัแนวทางในการด�ารงชวีติของมนษุย์ในสังคม อาจเป็นระเบยีบกฎเกณฑ์

วิธีการในการปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม จริยธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการยอมรับ

และปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้สงสาร  

(Sender) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel/Media) 

 เครือข่าย (Network) หมายถึง ขบวนการทางสังคมที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน โดยที่

สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน ในที่นี้หมายถึง กลุ่ม พระสงฆ์ที่ท�างานพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่สูง ได้แก่ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา พระธรรมจาริก 
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 พระนักพัฒนา (Buddhist Monk Developer) หมายถึง พระภิกษุที่ท�าหน้าที่พัฒนาสังคม เช่น 

การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน สาธารณสุขชุมชนและจิตใจ 

ในที่นี้หมายถึง พระบัณฑิตอาสาพัฒนา ชาวเขา พระธรรมจาริก

 

ภาพแสดงอาณาเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ�านวน ๗ อ�าเภอ ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/

 ชุมชนบนพื้นที่สูง (Highland Ethnic Groups) หมายถึง พื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 

หรือเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและที่ท�ากินที่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๓๕ หรือมีความสูง 

กว่า ระดับน�้าทะเล ๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ในที่นี้หมายถึง หมู่บ้านที่พระบัณฑิต อาสาพัฒนาชาวเขา  

พระธรรมจาริก ท�างานพัฒนาชุมชนในปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าหมายการศึกษาและผลลัพธ์เชิงวิชาการ

 ผู้ศึกษาวิจัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ ๔ ประการ และได้ผลลัพธ์เชิงวิชาการท่ีน่าสนใจยิ่ง โดยก�าหนด

กรอบการด�าเนินการศึกษาไว้ ดังนี้ 
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 อธิบายสภาพพื้นท่ีเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนมากพื้นที่เป็นภูเขา ป่าเขาทุรกันดาร หุบเขาที่สลับ 

ซับซ้อนล้อมรอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น�้าไหลผ่าน ประชาชน 

มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ท�านา ท�าไร ท�าสวน เช่น ปลูกข้าวโพด ถั่วแดง ถั่วเหลือง กระเทียม งา 

เลี้ยงสัตว์ มีการท�าอาชีพเสริม คือ ทอผ้า จักสาน ค้าขาย รับจ้าง และหาของป่าจ�าหน่าย หน่วยงานที่มา

สนบัสนนุกจิกรรมทางวฒันธรรมมีท้ังภาครฐัและเอกชน เช่น หน่วยงานราชการของอ�าเภอ เกษตรอ�าเภอ 

ประมงอ�าเภอ องค์การบริหารส่วนต�าบล พระธรรมจาริก พระบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคม มูลนิธิเผยแผ่

พระพุทธศาสนาถิ่นกันดาร ศูนย์ฝึกอาชีพแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขต�าบล เกษตรบนพื้นที่สูง และองค์กร

เอกชนไม่แสวงหาผลก�าไร (NGO=Non-government Organization) 

การปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสารวัฒนธรรม 
 การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการ 

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของเครือข่ายพระนักพัฒนา

 

ภาพแสดงงานบุญตานก๋วยสลากในพื้นที่สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน

 ชุมชนบ้านสบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชน 

ท�าบุญ ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระ ๑๕ ค�่า มีการปฏิบัติธรรม การรณรงค์จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านลด 

ละ เลกิเหล้าและยาเสพตดิ การสัง่สอนให้ชาวบ้านน�าหลักศลี ๕ ไปปฏบัิติในชวีติประจ�าวนั การอนรัุกษ์

ประเพณีวัฒนธรรม เช่น ตานก๋วยสลาก สรงน�้าพระธาตุประจ�าปี เป็นต้น ใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ 
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พระพุทธศาสนาและหลักธรรมพ้ืนฐานในการด�าเนินชีวิต การเปิดสื่อธรรมะให้ชาวบ้านชมและ 

ยกตัวอย่างผู้สูงอายุท่ีเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน การเดินธรรมยาตรา การอบรมนักเรียนทุกวันพระ 

เยี่ยมชาวบ้านและแจกยารักษารักษาโรค สมาทานงดเหล้าเข้าพรรษา ท�าแนวกันไฟท�าปุ๋ยหมัก ปัญหา

ในการใช้หลักพุทธธรรมในการส่ือสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู๎ที่เหมาะสม คือ การใช้ภาษาและการ

สือ่สารกบัชาวบ้านในชมุชน ชาวบ้านไม่ค่อยมเีวลาเข้าร่วมกจิกรรม และไม่สามารถสวดมนต์ได้ ผลลัพธ์ 

คือ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีความสามัคคีเกื้อกูลกัน ความขัดแย้งน้อยลง รู้จักเก็บออมเงิน  

ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างพระนักพัฒนากับชาวบ้าน 

โดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ผลการด�าเนินการด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 

 การติดตามผลการด�าเนินการด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่ต้นแบบ สบ 

เมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอนของเครือข่ายพระนักพัฒนา ชาวบ้านมีความสามรถอ่านและ

เขียนภาษาถิ่นได้ดีขึ้น มีความรู้หลักธรรมพระพุทธศาสนามากขึ้น มีความสามัคคี มีอาชีพที่สุจริตและ 

มีความมั่งคงในชีวิตเพิ่มขึ้น มีใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมของอาศรม บางคนนับถือศาสนาคริสต์ แต่ยัง 

ใส่บาตรพระและร่วมท�าบุญท�าทาน สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมของบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

ส่วนปัญหาในการสื่อสารวัฒนธรรม คือ เรื่องของภาษาในการสื่อสารภาษาถิ่นกับชาวบ้านในชุมชน 

ขาดทุนสนับสนุนและอุปกรณ์ในเผยแผ่หรือจัดกิจกรรม ขาดพระภิกษุอยู่ประจ�าอาศรม หลายพื้นที่ 

เข้าถึงยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน โดยมีการประยุกต์การสื่อสารวัฒนธรรม คือ จัดการอบรม

บุคลากรด้านภาษาถิ่น เช่น ภาษาปาเกอะญอ ด�าเนินการจัดกิจกรรมที่รวมพลังชุมชน เช่น ปลูกต้นไม้ 

บวชป่า หล่อพระพุทธรูป สร้างเจดีย์ทรายและพัฒนาอาศรม เป็นต้น สรุปได้ว่า พระนักพัฒนาต้องมี

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยน�าหลักทฤษฎีการสอนมาประยุกต์ใช้ วางแผนรวมกลุ่มกันสร้าง

เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่สูง

การปฏิบัติงานของเครือข่ายพระนักพัฒนาและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรม 

 การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติการของเครือข่ายพระนักพัฒนาและกระบวนการสื่อสาร

วัฒนธรรมเพือ่ การเรยีนรูข้องกลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูในพืน้ทีต้่นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขนุยวม เมอืง 

แม่ฮ่องสอนของเครือข่ายพระนักพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย
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 ๑. การสือ่สารของพระนกัพฒันา (Sender) ต้องท�างานเชงิรกุมทีกัษะในการสือ่ภาษาถิน่กบักลุม่

ชาติพันธุ์ ท�างานด้วยใจรักและมีปณิธานที่ชัดเจน บางคร้ังอาจประสบปัญหาจึงอย่าท้อถอยในการ

ท�าความเพียร และไม่ท้อต่อการท�าความดี 

 ๒. เนื้อธรรม (Message) พระนักพัฒนาควรเป็นหลักธรรมที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

ของชาวบ้านในชุมชน มีประโยชน์ต่อชาวบ้าน 

 ๓. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) พระนักพัฒนานั้นเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและ 

ช่องทางที่จะสื่อสารกับชาวบ้าน เลือกใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ส่ือจูงใจ มีวิธีการสอนที่หลากหลายและ 

มีประสิทธิภาพ 

 ๔.  ผู้รับสาร (Receiver) พระนักพัฒนาต้องมีการวิเคราะห์ผู้รับสาร เพ่ือจะได้วิธีส่ือสารกับ 

เป้าหมายของตนเองในแต่ละชุมชนให้เข้าใจ มีแรงจูงใจในการพัฒนาตน มีความพยายามในการปฏิบัติ 

และมีความสุขจากการเรียนรู้และท�ากิจกรรมทางพุทธศาสนา 

 ๕. การสร้างเครือข่าย (Network) พระนักพัฒนาที่มีหลายกลุ่ม ได้แก่ พระบัณฑิตอาสาพัฒนา

ชาวเขา พระธรรมจาริกในพื้นที่ เพื่อสร้างเป้าหมายเดียวกัน เป็นหัวใจส�าคัญในการช่วยสนับสนุน 

การสื่อสารกระบวนการวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

องค์ความรู้ของพื้นที่ต้นแบบ (Model) ในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ 

ภาพแสดงแนวทางปฏิบัติการ / กระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้
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 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บจากกลุ่มประชากรในพื้นที่เป็นข้อมูลส�าคัญโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว 

ได้น�ามาสังเคราะห์องค์ความรู้ของพื้นที่ต้นแบบ (Model) ในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้  

ของกลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ท่ีสงูในพืน้ท่ีต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขนุยวม เมืองแม่ฮ่องสอน ของเครือข่าย

พระนักพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการส่งสาร : พระนกัพฒันาต้องมคีวามรู ้มคีณุธรรม และมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่เีป็นกลัยาณมติร

ต่อผู้รับสาร สามารถท�างานกับชาวบ้านในชุมชน และประสานกับเครือข่าย หน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี 

 ด้านของตัวสาร : เนือ้หาทีพ่ระนกัพฒันาน�ามาสือ่สารกบักลุม่ชาตพินัธุต้์องมสีาระทีเ่ป็นประโยชน์

และสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ หลักธรรม ต�านาน คติชน และนิทาน  

โดยพระนักพัฒนาสามารถสอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ กับส่ิงท่ีชาวบ้านนับถือและปฏิบัติในชุมชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านช่องทางสื่อสาร : ช่องทางสื่อสารนั้นเกี่ยวข้องกับสื่อบุคคลได้แก่ พระนักพัฒนาที่จะต้องพูด

ให้ฟัง ท�าให้ด ูอยูใ่ห้เหน็ เป็นตวัอย่างให้กบัชาวบ้านในชมุชน สามารถใช้เทคโนโลยหีนงัสือ วดีีโอ เอกสาร

ต่าง ๆ ในการช่วยสื่อสารในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ด้านผู้รับสาร : ผู้รับสารท่ีดีจะได้รับประโยชน์จากการฟังนั้นต้องมีหลักธรรมส�าหรับอุบาสก

อุบาสิกา ๕ ประการ (อุบาสกธรรม ๕) คือ 

 ๑.  มีศรัทธา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย ศรัทธา 

 ๒.  มีศีล ส�ารวมกาย วาจาของตนให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ 

 ๓.  ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 

 ๔.  แสวงหาเขตบุญในทางพระพุทธศาสนา 

 ๕.  ไม่แสวงหาเขตบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา 

 ด้านเครือข่าย : พระนักพัฒนากับชุมชนท�างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเชื่อมโยง กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

ในพื้นที่ให้ท�างานร่วมกันผ่านระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างอ�าเภอและ 

เชื่อมโยงแนวคิด หลักการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติ ที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและ 

ให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติและ

กระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง
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329ประสบการณ์การท�างานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ แนวปฏิบัติของเครือข่ายพระนักพัฒนาฯ

ภาพแสดงรูปแบบแนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้

ของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง:พื้นที่ต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน

 ผู้วิจัยขออธิบายความหมาย ดังนี้ ใยแมงมุมเป็นสัญลักษณ์ของการท�างานเชื่อมสัมพันธ์เป็น 

เครือข่ายกัน ภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีมีหลากหลาย ชาติพันธุ์หลายหมู่บ้านบน 

พื้นที่สูง และสายน�้าเป็นสัญลักษณ์ที่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการศึกษา สุขอนามัย จิตอาสาและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นดังสายน�้าท่ีไหลผ่านไปแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือความยั่งยืนของคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏในโมเดลนั้นเป็นการสกัดจากความคิดของชาวบ้านที่เดินทางเข้าร่วมถอด 

บทเรยีนทีว่ดัพระธาตปุางหม ูโดยได้รบัความอนเุคราะห์อย่างดียิง่จาก พระครูอนยุตุสังฆกจิ, เจ้าอาวาส

พระธาตุวัดปางหมูและเจ้าคณะต�าบลปางหมู, จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

บทสรุป

 แนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ของเครือข่ายพระนักพัฒนา 

บนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน ผู้ท�าการศึกษาวิจัยเป็น 

นักการศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ผลลัพธ์ท่ีได้มีความคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีได้ลงทุนไป  

เพือ่น�าไปประกอบการก�าหนดนโยบายของชาต ิยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์จงัหวดั และแผนการพฒันา

ชุมชน ที่น�าเอาหลัก บวร ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน มาบูรณาการเข้าด้วยกัน คือการน�าแนวทาง
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ปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ การน�าผลเชิงลึกข้อมูล

ในพืน้ทีต่่อการด�าเนนิการด้านวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ ์แนวปฏบิตัขิองเครอืข่ายพระนกัพฒันาและ

กระบวนการสือ่สารวฒันธรรมเพือ่การเรยีนรู ้และองค์ความรู้ของพ้ืนทีต้่นแบบ (Model) ในการสือ่สาร

วฒันธรรมเพือ่การเรยีนรูข้องกลุ่มชาตพินัธุบ์นพืน้ทีสู่งในพ้ืนทีต้่นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขนุยวม เมอืง

แม่ฮ่องสอนของเครือข่ายพระนักพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี โครงสร้าง

(Structured In-Depth Interview) ตัวแทนกลุ่มพระสังฆาธิการหรือพระนักพัฒนาในพื้นที่ ตัวแทน

กลุ่มผู้น�าชุมชน และตัวแทนกลุ่มแกนน�า และการสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned 

Focus Group Discussion) พื้นท่ีต้นแบบสร้างใยแมงมุมเพื่อเชื่อมเครือข่ายชุมชนด้วยจิตใจของ 

ทุกคนในชุมชน ผนึกคนภูเขาในพ้ืนที่หลากหลายชาติพันธุ์ ผสานสายน�้าท่ีหล่ังไหลมารวมกันเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกันตลอดไป 

บรรณานุกรม
กฤตินีณัฏฐ์ วุฒิสิทธิ์ และคณะ. โครงการศึกษาวิจัยพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มี

ผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

นิตยา เงินประเสริฐศรี. “การวิจัยแบบมีส่วนร่วม”. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๒ 

ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๔. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โครงการ

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘. 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร: โอเอ็นจี การพิมพ์, ๒๕๔๒. 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่. คูม่อืการปฏิบตัศิาสนกจิองพระบณัฑติ

อาสา. เชียงใหม่: โรงพิมพ์พี.ดี., ๒๕๕๐. 

สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 

อรทยั อาจอ�า่ และสมศกัดิ ์นคัลาจารย์. เครอืข่ายอาสาสมคัรเพือ่การอยูร่่วมกนัในสงัคมเอดส์ : รายงาน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 

๒๕๔๐.

ลักษณะประชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, [ออนไลน],แหล่งที่มา : http://www.maehong son.go.th/

usrupl/maehongson /document/mhs_popchar.pdf [๔ มีนาคม ๒๕๖๑]

22. ����������������� (�.�������) 321-330.indd   330 17/5/2562   10:32:11



การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐
ผศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม

วิทยาลัยสงฆ์เลย มจร 

บทน�า
 ประชาสังคม หรือ Civil Society เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายเพื่อการมีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 

ด้วยเป็นแนวคิดที่กว้าง จึงมีผู้ให้ค�านิยามไว้หลากหลาย โดยทั่วไปประชาสังคม หมายถึง พื้นที่หรือส่วน

ของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาครัฐ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่โดยมี

กฎหมายรองรับ และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเน้นด�าเนินงานโดยมุ่งแสวงหาผลก�าไรในพื้นที่ประชาสังคม 

ประชาชนทั่วไปเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการท่ีเป็นอิสระจากภาครัฐ และอยู่นอกบริบท 

การแข่งขันทางการเมือง ซึ่งกลุ่มและผู้กระท�าการทางสังคม อาจมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิธีคิดอัน 

หลากหลายมาร่วมกันในกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ถกเถียงแลกเปลี่ยน 

ความคิด สร้างเอกลักษณ์และความเห็นร่วมกัน รวมถึงต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมในการพิทักษ์หรือเพิ่มพูน

ผลประโยชน์สาธารณะบางประการให้กบัสงัคม โดยลกัษณะของพืน้ทีด่งักล่าวสามารถเข้าไปมปีฏสิมัพนัธ์

กับพื้นที่ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ

แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาสังคม
 แนวคดิเกีย่วกบัประชาสงัคม (Civil Society) เป็นส่วนหนึง่ทีม่าจากความเคลือ่นไหวในการปฏวิตัิ

เพื่อต่อต้านระบอบการปกครองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย และเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาศักยภาพ 

ของประชาชนท่ีมีฐานะเป็นผู้อยู่ในปกครองของรัฐและผู้มีอ�านาจ ให้กลายเป็น “พลเมือง” (Citizen) 

ซึง่ค�าว่าพลเมืองนัน้เป็นการสะท้อนให้เหน็แนวคดิเรือ่งสทิธขิองประชาชนในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงของรฐั 

โดยเน้นเรื่องสิทธิของปัจเจกชน และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง แต่ในบริบทการสร้าง

ความเข็มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยก็มีปัญหาเพิ่มมากข้ึน ท�าให้เกิดความจ�าเป็นต้องมีเงื่อนไข

ส�าหรับกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาสังคม 

 Linz และ Stepan (2001) ได้เสนอว่า จะต้องมีเงื่อนไขส�าหรับ “ประชาสังคม ที่เป็นอิสระและ

ความคงอยู่” เพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของ 

Bernan (1997) นั้นขัดแย้งกับค�ายืนยันของ Schnitter (1997) ที่ว่า ประชาสังคมนั้นมีส่วนช่วยในการ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตย โดย Bernan แย้งว่า ในระบอบการปกครองที่เป็น
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ประชาธปิไตยอยูแ่ล้ว ประชาสงัคมอาจเป็น พืน้ฐานในการท่ีจะจดัตัง้ระบอบการปกครองแบบรวบอ�านาจ

เบ็ดเสร็จ เช่นยุคของนาซีในเยอรมนี ในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ (Weinar Republic) ก็ได้
1

 นกัปรชัญาเมธตีะวนัตกคนส�าคัญทีพ่ดูถงึสิทธขิองพลเมอืงคอื โทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbes) 

(ค.ศ. 1588-1679) ฮอบส์เชือ่ว่า มนษุย์ทกุคนทีเ่กดิมาต่างกไ็ด้รับ “สิทธติามธรรมชาติ” (Natural Right) 

ที่เท่าเทียมกัน ทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชาย แต่เนื่องจากหากมนุษย์ทุกคนใช้สิทธิ

ของตนที่อยู่ทั้งหมด อาจก่อให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ไร้ระเบียบ มนุษย์จึงได้ตกลงกันที่จะมอบอ�านาจ

บางส่วนให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งให้ท�าหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่เรียกว่ารัฐ ท�าหน้าที่ในการปกครอง รักษา

ความสงบเรียบร้อยแทนประชาชน 

 นักปรัชญาเมธีคนส�าคัญอีกท่านหนึ่งคือ จอห์น ล็อก (John Locke) (ค.ศ. 1632-1704) เห็นว่า 

นอกจากประชาชนจะมสิีทธติามธรรมชาตแิล้ว อ�านาจในการปกครองตนเองทีแ่ท้จริงกเ็ป็นของประชาชน

โดยอยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุผล แม้ประชาชนจะยินยอมพร้อมใจมอบอ�านาจให้แก่รัฐในการปกครอง  

แต่รัฐก็จ�าต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองเป็นเจ้าของสิทธ ิ

การปกครอง และสามารถที่จะเพิกถอนความตกลงนั้นเสียได้หากว่ารัฐไม่ปฏิบัติตามพันธะสัญญาท่ีให้

ไว้กับประชาชน สัญญาระหว่างพลเมืองที่ท�าไว้กับรัฐนั้นคือ “สัญญาประชาคม” (Social Contract)

 ๑. ความหมายของ “การเมือง”

 การเมืองในความหมายทางรัฐสาสตร์นั้นในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า Politics มาจากค�าภาษากรีก 

“polis” แปลว่า “รัฐ” หรือ“ชุมชนทางการเมือง”มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้หลากหลาย

ต่างกนัข้ึนอยูก่บัทศันะและความเข้าใจของนกัวชิาการแต่ละคนซ่ึงในทีน่ีจ้ะขอรวบรวมไว้พอเป็นแนวทาง

ในการศึกษา ดังนี้
2

  ๑) การเมืองคือเรืองท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐ นักคิดอย่างเพลโต, อริสโตเติล, โทมัส ฮอบส์,  

จอห์น ลอค, รุสโซ, มาเคียวลี และเฮเกล กล่าวว่าการเมืองคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและโยงใยกับเรื่อง 

ของรัฐ รัฐจะมีองค์ประกอบคือ มีอ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดน อาณาเขต มีผู้ปกครองและมีประชาชน 

ส่วนชาติ หมายถึงท่ีรวมของกลุ่มชนท่ีมีพื้นฐานของความเป็นมาและมีพื้นฐานเหมือนกัน เช่น มอญ 

กะเหรี่ยงถือเป็นชนชาติ แต่ไม่เป็นรัฐ

 1
 ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต บี อัลบริททัน และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล.บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการเมือง 

ในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย. บทความ, หน้า ๑.

 2
 สิทธิพันธ์ พุทธหุน. แนวทางการศึกษารัฐศาสตร.์ ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, ๒๕๕๓. หน้า ๔-๗.
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  ๒) การเมืองคือเรือ่งของอ�านาจ (Power) อ�านาจหมายถงึความสามารถในการก�าหนด ควบคมุ

และบงการวถิชีวีติของคนอืน่ ซึง่แนวคดิในเรือ่งอ�านาจจะมคีวามเกีย่วข้องไปถึงค�าว่าอทิธิพล (Influent) 

และอ�านาจหน้าที่ (Authority) ถ้าพฤติกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเมือง 

  ๓) การเมืองคือเรื่องของการใช้อ�านาจในการจัดแจงแบ่งสรรทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่า 

ในสังคม ทัง้นีใ้นกระบวนการสร้างความอยูด่กีนิดใีห้เกดิขึน้ในสงัคมใดๆเป็นเรือ่งการเมอืง เช่นการเลอืก

ผู้แทนก็เป็นการเลือกคนที่ไปสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน เข้าไปจัดแจงแบ่งสรรงบประมาณ

 จากนิยามที่หลากหลายข้างต้น มีการกล่าวว่าเราจะมองการเมืองมองได้จาก ๓ มุมมอง 

 มุมมองที่ ๑ การมองการเมืองจากพฤติกรรมตามธรรมชาติ ก็จะมองได้ว่า

 ๑. การเมืองเป็นเรื่องของสถาบันและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล 

 ๒. การเมืองเป็นเรื่องกิจกรรมของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด และ

 ๓. การเมืองเป็นเรื่องปฏิกิริยาของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ�านาจ

 มมุมองที ่๒ การมองการเมอืงจากการตัง้ค�าถามและค�าตอบทีส่�าคญั ซ่ึงค�าตอบดังกล่าวกจ็ะเป็น

เรื่องของการเมือง คือ

 ๑. การถามว่า ท�าไมกลุม่และองค์กรจงึสามารถด�ารงอยูไ่ด้ท่ามกลางอปุสรรคและการเปลีย่นแปลง 

ค�าตอบของค�าถามนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเมือง

 ๒. ค�าถามที่ว่าท�าไมคนบางกลุ่มจึงสามารถขึ้นสู่อ�านาจและรักษาอ�านาจเอาไว้ได้

 ๓. ค�าถามว่าในสภาพเศรษฐกจิและสงัคมแบบใดทีน่�าไปสูร่ปูแบบการปกครองในแบบต่างๆ เช่น

ท�าไมเศรษฐกิจแบบเสรี จึงน�าไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท�าไมเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

น�าไปสู่ระบบการปกครองในแบบเป็นอ�านาจนิยม หรือเผด็จการ

 ค�าตอบการเมืองน่ันเอง เพราะการเมืองจะเข้าไปใช้อ�านาจในการแทรกแซงในวิถีเศรษฐกิจและ

สังคม 

 มุมมองที่ ๓ การเมืองหมายถึงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น

 ๑. การเมืองคือเรื่องของความขัดแย้ง นักวิชาการอย่างฮันติงตัน ซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง Political 

Order in Changing Society บอกว่าการเมืองคือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

ในเรื่องของผลประโยชน์ที่แต่ละคนแต่ละกลุ่มต้องการให้รัฐตอบสนองความต้องการของตนเองใน 

ด้านต่างๆ

 ๒. การเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของอ�านาจ การต่อสู้ในเชิงอ�านาจในหลายประเทศ 

น�าไปสู่การปฏิวัติและการรัฐประหาร ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยเฉพาะในประเทศก�าลัง
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พัฒนาที่มักจะมีปัญหาความขัดแย้งของผู้น�าทางการเมืองมีให้เห็นบ่อยครั้ง นักวิชาการพบว่าถ้านับ

จ�านวนปีที่มีการเลือกตั้งอย่างอิสระกับจ�านวนปีของการท�ารัฐประหาร รัฐประหารจะมีมากกว่า

 ๓. การเมืองเป็นกิจกรรมของผู้น�า เป็นการตัดสินใจของผู้น�า การกระท�าทุกอย่างของผู้น�า 

จะเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้น แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือ Decision Approach จะให้ความ

ส�าคัญกับการตัดสินใจของผู้น�า

 จากค�านิยามท่ีหลากหลายของค�าว่าการเมือง นักวิชาการต่างมองว่า ค�าว่าการเมืองจะมีฐาน 

ความคิดที่คล้ายๆ กันคือ

 ๑. ทุกสังคมจะมีปัญหาที่คล้ายกันคือทุกสังคมมีทรัพยากรอย่างจ�ากัด ขณะที่ความต้องการของ

ประชาชนมีมากกว่าทรัพยากรที่รัฐมีอยู่ หรือ Demand มีมากกว่า Supply ตลอดเวลา 

 ๒. จึงต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญในการตอบสนองความต้องการ ท�าให้มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องมีรัฐที่จะเข้ามาท�าหน้าที่ในการจัดแจงแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด

ความขัดแย้งในสังคม

 ๓. ในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด และในกระบวนของการตัดสินใจ จะม ี

คนบางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์บางกลุ่มไม่ได้รับประโยชน์ 

 ๔. กลุม่ทีไ่ม่ได้ประโยชน์กจ็ะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมอืงด้วยการเรียกร้องให้รัฐบาลเปล่ียนแปลง

นโยบาย หรือด�าเนินการจัดสรรทรัพยากรใหม่ การเรียกร้องท�าได้หลายรูปแบบอาจจะประท้วง หรือ

เข้าหาพรรคการเมือง เข้าหานักการเมือง

 ๕. กลุ่มที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วก็จะเข้ามาเรียกร้องเพื่อให้คงแนวทางในการจัดแจงแบ่งสรร

ทรัพยากรแบบเดิมเอาไว้ โดยพยายามบอกว่าการจัดแจงแบ่งสรรทรัพยากรที่รัฐบาลได้ท�าไปแล้วนั้น 

มีความชอบธรรมแล้ว ถูกต้องแล้ว ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษาสถานภาพที่ได้เปรียบกว่าหรือสถานภาพ 

ที่ตนเองได้ประโยชน์เอาไว้ต่อไป

 ๖. ดงันัน้การเมอืงจงึเป็นปฏกิริยิาของผูป้กครองและผู้ถูกปกครอง และเป็นเร่ืองของการแก่งแย่ง

สิทธิที่จะปกครองในระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง

 จากที่ได้กล่าวถึงความหมายของค�าว่า การเมือง ในข้างต้นนั้น สามารถอธิบายได้เป็น ๒ ฝ่ายคือ 

 ๑)  ฝ่ายผู้ปกครอง การเมืองเป็นเรื่องของการแย่งชิง แสวงหาอ�านาจในการจัดสรรทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจ�ากัดให้กับสมาชิกสังคม 

 ๒)  ฝ่ายของผู ้ใต้ปกครอง การเมืองเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายของสมาชิกในสังคม 

เพราะการเมืองมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราในหลายๆ ด้าน การเข้าใจความหมายและ

บทบาททางการเมือง จึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมือง
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 ๒. ความหมายของ “ภาคประชาสังคม”

 ประชาสังคม หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชนที่มีกิจกรรม  

หรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง รัฐ กับ ปัจเจกชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคมประกอบด้วย 

๓ ส่วน ได้แก่ รัฐ ประชาสังคม และปัจเจกชน ซึ่งต้องเป็นอิสระต่อกัน

 ประชาสังคม เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เชื่อมอยู่ระหว่างงานส่วนบุคคลในระดับครอบครัวและ

เพื่อนในด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งที่เป็นโลกของรัฐและสถาบัน “ทางการ” ต่างๆ (ดู ดร.เดวิด แมธธิวส์ 

ใน “องค์ประกอบมูลฐานเรื่องประชาสังคมที่เข้มแข็งและชีวิตสาธารณะที่มีคุณภาพ”)
3

 ประภาส ปิ่นตบแต่ง ได้นิยามค�าว่า “ภาคประชาชน” และ “ภาคประชาสังคม” รวมไปทั้งค�า 

“ภาคพลเมือง” เป็นค�าที่ใช้ในความหมายเดียวกัน

 ประภาส ปิ่นตบแต่ง ได้นิยามค�าว่า “ภาคประชาชน” และ “ภาคประชาสังคม” รวมไปทั้งค�า 

“ภาคพลเมือง” เป็นค�าที่ใช้ในความหมายเดียวกัน มีคุณสมบัติที่ส�าคัญคือ มีจุดมุ่งหมาย “สาธารณะ” 

มากกว่า ส่วนตวั เกดิขึน้เพือ่น�ามาใช้ในการอธบิายกลุม่ก้อนของผูค้นท่ีไม่ใช่ “ภาครฐั” หรอืภาคราชการ

และไม่ใช่ “ภาคเอกชน”แต่ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมการเมืองไทย การขับเคล่ือนประชาสังคมไม่ได ้

มุ ่งสู ่การเข้าไปกุมอ�านาจรัฐ แต่เป็นการระดมพลังและการแสดงออกซ่ึงความหลากหลายของ 

ผลประโยชน์ ฯลฯ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การขับเคลื่อนในภาคสังคมการเมือง (เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ฯลฯ)

 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
4
 จึงนิยาม การเมืองภาคประชาชนว่าคือ การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตส�านึก

ทางการเมืองของกลุ่มประชาชน เพื่อลดฐานะการครอบง�า รวมทั้งเพ่ือโอนอ�านาจบางส่วนมาให้

ประชาชนใช้ดแูลชวีติตนเองโดยตรง เป็นปฏกิริยิาตอบโต้การใช้อ�านาจรฐั เพือ่ถ่วงดลุอ�านาจการครอบง�า

ของระบบตลาดเสรใีนภาคประชาชน และเป็นกระบวนการใช้อ�านาจทางตรงของประชาชนทีม่ากไปกว่า

การเลือกตั้ง เพ่ือเข้าไปสู่กระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน โดยมีจุดหมายส�าคัญคือ การลดระดับ 

การปกครองโดยรัฐ จ�ากัดขอบเขตอ�านาจรัฐ ให้สังคมดูแลตนเอง ถ่วงดุลอ�านาจรัฐด้วยสังคมโดยไม่มุ่ง

ยึดอ�านาจรัฐ

 3
 David Mathews. Reinventing Politics: A Book for Citizens, Community and Institutions  

อ้างใน รศ.ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. แนวคิดพ้ืนฐานที่ส�าคัญเกี่ยวกับประชาสังคม (Civil Society) คิดถึง..  
การเคลื่อนไหวของ อ.ศศิน เฉลิมลาภ : http://nattawatt.blogspot.com/๒๐๑๓/๑๐/blog-post_๓๒๒๘.html

 4
 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ๒๕๔๗
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 ๓. ความส�าคัญของการเมืองภาคประชาสังคม

 การเมอืงภาคประชาสังคม เป็นองค์กรนอกภาครฐั เข้ามามบีทบาทในสงัคมการเมอืงการปกครอง

ในรูปแบบของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผลประโยชน์ (Interest group) หรือ กลุ่มกดดัน (Pressure group) 

หรือการประท้วง (Mob) ภายใต้กฎหมาย ภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้บังคับทั้งในทางการ

เมืองการปกครอง และกฎหมายแตกต่างไปจากแนวทางกระแสหลักเดิมซึ่งสามารถอธิบายความส�าคัญ

ของการเมืองภาคประชาสังคม หรือการเมืองภาคประชาชน ได้ดังนี้
5

 ๑)  การเมอืงภาคประชาชน ว่าเป็นส่วนหนึง่ของแนวคดิอดุมการณ์การปกครองแบบประชาธปิไตย 

การอธิบายบนแนวทางนี้พยายามที่จะชี้และอธิบายให้เห็นในเชิงยุทธวิธีว่า ประชาชนสามารถที่จะใช้

สิทธิเสรีภาพได้ในทางตรง หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) เช่น การท่ี

ประชาชนใช้สทิธใินการเสนอกฎหมาย หรอืการใช้สิทธใินการถอดถอนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิ

วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารระดับสูง ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองภาคประชาชน 

ทีเ่ข้าไปเคลือ่นไหวในโครงสร้างทางการเมอืงทีเ่ป็นทางการทัง้ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ ดังทีป่รากฏ

ไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการในการจัดท�ารัฐธรรมนูญที่

ประชาชนเข้ามามส่ีวนในการจดัท�า ในปัจจบุนัก็ยงัเป็นอปุสรรค ทัง้นีเ้นือ่งจากถงึทีสุ่ดแล้วกระบวนการ

ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังอยู่ที่การเมืองในระบบ ซึ่งก็คือ พรรคการเมืองและนักการเมือง ในทาง

ยุทธศาสตร์ การเข้าไปเสริมสร้างให้ประชาชนทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจก และในฐานะกลุ่มต่างๆ เข้ามา 

มบีทบาททัง้ทางตรงและทางอ้อมหรอืทีเ่รยีกกนัว่า การเพ่ิมบทบาททางการเมอืงให้กบัประชาชนมากกว่า

การท�าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ก็น่าจะช่วยท�าให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองได้
6

 ๒)  การเมอืงภาคประชาชนว่า การทีป่ระชาชนเข้าร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของระบบการเมอืง

ที่เป็นทางการ หรือกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วก็คือการเมืองภาคประชาชนคือ ประชาธิปไตยโดยผู้แทน 

(Representative democracy) การที่ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การให้การสนับสนุน

พรรคหรือผู้สมัคร การไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการสมัครรับเลือกตั้ง
7
 ซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย ตามแนวทางการอธบิายระบบการปกครองของประเทศอตุสาหกรรม

 5
 การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น.

 6
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย”. ส�านักพิมพ์บริษัทวิญญูชน, ๒๕๔๒.

 7
 สุจิต บุญบงการ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทย”. ใน “การพัฒนาทางการเมืองของไทย”. 

กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. บทที่ ๓ หน้า ๔๕-๗๘ และ บทที่ ๙ หน้า ๒๖๖ – 
๒๘๕.
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ตะวันตกที่มีอิทธิพลทางความคิดทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นบทบาทของ

ประชาชนที่พึงมีในระบบการเมือง

 ๓)  การเมืองภาคประชาชนว่า การท่ีประชาชนเข้าร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

การจัดการชุมชนท้องถิ่น โดยการดึงเอากลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (กลุ่มที่อยู่นอกโครงสร้างองค์กรทาง 

การเมืองที่ก�าหนดไว้โดยกฎหมาย) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิด 

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวทางการปรับทิศทางของการก�าหนดนโยบายของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคม

ต�าบล ในกรณีเช่นนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการพัฒนา 

ท้องถิ่นที่ไม่ได้เข้าไปในช่องทางทางการเมืองดังในแนวคิดที่อธิบายมาแล้วข้างต้น จากนัยดังที่กล่าวมา

ได้สะท้อนให้เห็นความหมายของ ”การเมือง” ท่ีขยายออกไปจากกรอบการมองการเมืองแบบเดิม ๆ  

ทีค่รอบง�าทางความคดิมาเป็นเวลานาน ลกัษณะของพัฒนาการทางการเมอืงในแนวทางนีเ้ป็นการเข้าไป

ขยายพืน้ทีส่าธารณะ (พืน้ทีใ่นทางการเมอืง) ทีอ่ยูใ่นการครอบครองของระบบราชการและระบบอปุถมัภ์

มาเป็นเวลานาน
8

 จากความส�าคัญข้างต้น การเมอืงภาคประชาชน หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “การเมอืงของพลเมอืง” 

เป็นอุดมการณ์ เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองท�าให้เกิดกลไกต่าง ๆ  

ทีภ่าคประชาชนสามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมและเปิดเวทสีาธารณะ รวมถงึเวททีางการเมอืงในระดับต่าง ๆ  

อย่างมากมาย ในการพฒันาประเทศอย่างมส่ีวนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิง่กลไกทางด้านโครงสร้างองค์กร

ทางกฎหมายที่อยู่ในภาครัฐ เอื้อให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยน 

ในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก  ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเมืองในระดับชาติ

 ประการทีส่อง ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในโครงสร้างราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

 ประการที่สาม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความ 

หลากหลายของความเป็นท้องถิ่น 

 ประการทีส่ี ่สร้างวฒันธรรมในความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในระดบัท้องถิน่ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบ

ราชการบริหารแบบใหม่ ๆ

 8
 การเรียนรู้ที่เหมาะสมในสังคมไทย” พระธรรมปิฎก น.พ.ประเวศ วสี, ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง, รศ.ศรีศักร  

วัลลิโภดม ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ต.ค. ๒๕๔๔.
  “สทิธชิมุชน เกณฑ์คณุค่าและฐานความคดิ”. เสน่ห์ จามรกิ มลูนธิโิครงการต�าราสงัคมศาสตร์มนษุยศาสตร์, 
๒๕๔๒.
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 กระบวนการในการน�าเสนอและวิธีการอธิบายแนวความคิดที่ว่าด้วยการเมืองภาคประชาชน 

เท่าที่เป็นอยู ่ ณ ขณะนี้ มีการอธิบายที่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 

และอุดมการณ์ท่ีว่าด้วยการเมืองของพลเมือง หรือการเมืองภาคประชาชนนั้นไม่ได้มีสถานภาพเป็น 

องค์ความรู้อยู่ในกระแสวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองและกฎหมายที่เป็นกระแสหลัก

 ๔. องค์ประกอบของประชาสังคม

 จากแนวคิดของผูท้รงคณุวุฒหิลายท่านดงักล่าวค�าว่า “ประชาสังคม” ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ส�าคัญ ๘ ส่วนดังนี้ คือ
9

 ๑.  กลุ่มบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มในลักษณะของ “กลุ่มสังคม”

 ๒.  ที่มาของบุคคล บุคคลตั้งแต่สองคนที่มารวมตัวกันไม่ใช่ทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาคธุรกิจ

 ๓.  ลักษณะของการรวมตัวกัน มีได้ทั้งการรวมตัวแบบเผชิญหน้ากัน เช่น เวทีการประชุม เวที 

ชาวบ้าน และการรวมตัวผ่านสื่อหรือช่องทางหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ชื่อเรียกในรูปแบบ

ต่างๆ

 ๔.  การตั้งชื่อ มีการตั้งชื่อกลุ่มประชาสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน 

ชุมชน องค์กร เครือข่าย

 ๕.  ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เป็นประชาสังคมมีได้หลายรูปแบบทั้งความ

สัมพันธ์เชิงสิทธิที่มีอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ที่มี

ร่วมกัน ความสัมพันธ์เชิงจิตส�านึกทางสังคมร่วมกัน ความสัมพันธ์เชิงจุดมุ่งหมาย

 ๖. ประเด็นร่วมกัน กลุ่มประชาสังคมมีความสนใจในหัวเรื่องและประเด็นเรื่องร่วมกัน หรือใน

ปริมณฑล (area) เดียวกัน

 ๗. กิจกรรม มกีจิกรรมหรอืความเคลือ่นไหวร่วมกนั ทีด่�าเนนิอยูร่ะหว่างโลกทีเ่ป็นภาครัฐกบัโลก

ที่เป็นภาคปัจเจกชน

 ๘. การสือ่สาร มกีารสือ่สารระหว่างบุคคลในกลุม่ตนเอง มีการสือ่สารระหว่างกลุม่ของตนเองกบั

กลุม่อืน่ๆ มกีารสือ่สารระหว่างกลุม่กบัประชาชนหรอืสงัคม โดยอาจมกีารสือ่สารระหว่างกลุม่ของตนเอง

กับรัฐ และอาจมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มของตนเองกับภาคธุรกิจเอกชน

 9
 ณฐัฐ์วฒัน์ สทุธโิยธนิ .กระบวนการประชาสังคมในสือ่อนิเทอร์เน็ตและสือ่ใหม่. ในบทความหวัข้อการส่ือสาร

เชิงประเด็น ค้นคืนจากเว็บไซต์ www.thaisustainablelife.com
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 ๕. ประเภทของประชาสังคม

 เบนจามิน บาร์เบอร์ อธิบายว่า ประชาสังคมมี ๓ รูปแบบ ได้แก่
10

 ๑. ประชาสังคมแบบเสรีนิยม ในความหมายแห่งนัยนี้ ประชาสังคมคือ ภาคเอกชนมองว่ารัฐ 

เป็นผู้มีอ�านาจกดข่ีและสร้างกฎเกณฑ์มาบังคับ ตามความคิดเสรีนิยมเห็นว่า ตลาดคือเสรีภาพ ผู้ที ่

ยึดมั่นในแนวคิดนี้ จะยืนยันให้เลือกระหว่างรัฐกับตลาด กล่าวอีกอย่างว่า ประชาสังคมแบบนี้ หมายถึง 

ภาคตลาดเอกชน ภาคของปัจเจกชนที่มีการสมาคมโดยสมัครใจในกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี

ลักษณะการท�าสัญญากันรวมทั้งครอบครัว ตัวอย่างเช่น หอการค้าไทย สมาคมวิชาชีพต่างๆ ก็เป็น 

ประชาสังคมด้วยเช่นกัน

 ๒. ประชาสังคมแบบชุมชน เป็นประชาสังคมที่มีพื้นฐานอยู่ที่ความต้องการสร้างความเป็น 

ปึกแผ่นและความเข้มแข็งของชุมชน การรวมตัวกันนั้นไม่ใช่โดยใจสมัคร แต่เกิดจากความจ�าเป็น หรือ

การผูกพันกันที่ท�าให้แยกไม่ออก ไม่เช่ือว่าภาคเอกชนเป็นเพียงความเป็นปึกแผ่นของผู้บริโภค หรือ 

ผูผ้ลติเห็นว่าประชาสงัคมเป็นความสมัพนัธ์ทางสังคมท่ีใหญ่และปฏเิสธไม่ได้ทีจ่ะผกูพนัผูค้นเข้าด้วยกนั 

เริ่มต้นเป็นครอบครัวและสมาคมเครือญาติ เช่น ชนเผ่า เป็นสโมสรพื้นบ้านชุมชน ไปจนถึงล�าดับชั้น 

ทางสังคมที่ขยายออกไป กระบวนการประชาสังคมแบบนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเสมอไป แต่มักม ี

ความสัมพันธ์แบบล�าดับชั้น มีข้อห้าม และกระทั่งเป็นแบบรวบอ�านาจ ประชาสังคมในความหมายนี้

ได้แก่ เครือญาติ ศาสนา

 ๓. ประชาสงัคมแบบประชาธปิไตยเข้มแขง็ ประชาสงัคมเป็นสิง่ทีอ่ยูร่ะหว่างภาครฐักบัภาคธรุกจิ

เอกชน หรือเป็น ภาคท่ีสาม ได้แก่ ชุมชนแบบประชา (Civil Community) มีสมาชิกแบบเปิดและ 

เสมอภาค ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้มงีานอาสาสมคัรด้วย ประชาสังคมแบบนีก้�าลังจะถกูฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ ประชา

สังคมแบบประชาธิปไตยเข้มแข็งนี้จะแสดงถึงความแข็งแรงของสังคม และจะช่วยแก้ลักษณะการเป็น

ล�าดับชั้น และการรวบอ�านาจในประชาสังคมแบบชุมชนด้วย

พัฒนาการทางการเมืองของภาคประชาสังคม

 การพัฒนาการทางการเมืองกว่าสองทศวรรษผ่านกระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตย  

เป็นช่วงตอนปลายของยคุกลางไปจนถงึยคุเริม่เข้าสูส่มัยใหม่ ประมาณศตวรรษที ่๑๗ ถงึ ศตวรรษที ่๑๘ 

มเีหตกุารณ์ทีส่�าคญัในยโุรป คอืสงครามสามสบิปี (Thirty Years’ War) เป็นจดุเริม่ต้นของการเกดิระบบ

 10
 อนุช อาภาภิรม ศตวรรษที่ ๒๑ ความรู้กับความไม่รู้: พื้นที่ส�าหรับเรา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ�าวันที่ 

๒๑-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๑๕๔๘ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๓๑๔
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รฐัทีม่อี�านาจอธปิไตยของตนเอง นกัปรชัญาการเมอืงในยคุนีม้คีวามเหน็ตรงกนัข้ามในเรือ่งความสมัพนัธ์

แบบพันธมิตรระหว่างรัฐกับศาสนจักร โดยมองว่ารัฐและ ศาสนจักรเป็นตัวสกัดกั้นความก้าวหน้า 

และความอยูดี่มสีขุของมนษุย์ เพราะว่ารฐัถือว่าเป็นตัวตนหรอืองค์กรทางการเมอืงทีใ่ช้อ�านาจบบีบงัคบั

เสรภีาพของปัจเจกชน ขณะเดยีวกนัศาสนจกัรกม็คีวามชอบธรรมในการปกครองของระบบสมบรูณาญา-

สทิธิราชย์ โดยการสถาปนาทฤษฎเีทวสทิธิ (Divine Right) ขึน้มาครอบง�าความคดิของราษฎรให้ยอมรบั

การปกครองของกษตัรย์ิ นกัปราชญ์การเมอืงในยคุนีม้องว่าความเชือ่นีข้ดัขวางเจตจ�านงของประชาชน 

ส่งผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองและการเติบโตขององค์กรภาคประชาสังคม จนพัฒนาไปสู่การเป็น 

รากฐานการปฎิวัติประชาธิปไตยในยุโรป อิทธพลทางความคิดของนักปรัชญาการเมืองในยุคนี้ที่ส�าคัญ 

ได้แก่ โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ล็อค (John Locke) และ ฌ็อง ฌ้ากส์ รุสโซ (Jean-

Jacques Rousseau) ความคิดของนักปรัชญาทั้งสามคนจัดอยู่ในกลุ่มความคิดที่เรียกว่าทฤษฎีสัญญา

ประชาคม (Social Theory) เป็นการน�าเสนอความคิดที่อธิบายความชอบธรรมใหม่เกี่ยวกับที่มาของ

อ�านาจรัฐ จากเดิมท่ีเช่ือกันโดยท่ัวไปว่า ผู้ปกครองซ่ึงก็คือกษัตริย์มีความชอบธรรมในการใช้อ�านาจ

ปกครองทีไ่ด้รบัมาจากพระเจ้าทีเ่รยีกว่า อ�านาจเทวสทิธิ ์(Diving Right) อ�านาจจากสวรรค์นีผู้ป้กครอง

ได้รับผ่านมาทางศาสนจักร ตามความเชื่อแบบเดิมนี้อ�านาจของอาณาจักรและอ�านาจของศาสนจักร 

จึงเป็นอันเดียวกัน แต่อ�านาจรัฐตามแนวคิดของนักปรัชญากลุ่มสัญญาประชาคมเสนอขึ้นมาใหม่  

อ้างทีม่าของอ�านาจรฐัว่าเกิดจากการยนิยอมพร้อมใจกนัของมนษุย์ในสังคมมาตกลงจัดระเบยีบการอยู่

ร่วมกนัด้วยการมอบอ�านาจให้ผูน้�าท�าหน้าทีแ่ทนตนในนามของส่วนรวม นกัปรัชญาท้ังสามคนให้เหตุผล

แตกต่างกันในการอธิบายถึงความจ�าเป็นที่มนุษย์ยินยอมมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและยอมมอบอ�านาจ 

ให้ผู้อื่นปกครอง โดยนักทฤษฎีแต่ละคนมีค�าอธิบายอ้างถึงพ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมที ่

แตกต่างกัน แต่ที่มีทัศนะเหมือนกันคือธรรมชาติของมนุษย์เป็นเหตุแห่งการท�าข้อตกลงยินยอมในการ

จัดตั้งและมอบอ�านาจให้ผู้น�า
11

ประชาสังคมในประเทศไทย

 ค�า “ประชาสังคม” ปรากฏในสังคมไทยในราวกลางทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ซึ่งมีค�าอื่นๆ ที่ใช้ใน 

ความหมายเดยีวกนัคอื “ภาคประชาชน” และ “ภาคพลเมอืง” ปรากฏการณ์ทีน่�ามาสู ่“ประชาสงัคม” 

หากมองจากพัฒนาการและการคลี่คลายของกลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทย ประชาสังคม เกิดขึ้นใน

บรบิทซึง่กลุม่นกักจิกรรมทางสงัคมท่ีได้ลงไปท�างานกบัชาวบ้านในยคุหลงัความเสือ่มถอยของขบวนการ

 11
 ชาญโชติ ชมพูนุทม.ล. แนวคิดประชาสังคมในยุคก่อนสมัยใหม.่
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สังคมนิยม หรือที่บางคนเรียกกันว่า“ยุค การแสวงหาคร้ังท่ี ๒” ในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ ท่ีน�ามาสู ่

การก่อตัวของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นโดยนักพัฒนาภาคเอกชน (NGO) ซึ่งเป็น 

นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ลงไปท�างานกับชาวบ้านในพ้ืนที่ชนบท โดย การจัดตั้งองค์กร

พัฒนาเอกชนขนาดเล็กขึ้นเพื่ออาศัยเป็นเครื่องมือท�างานกับชาวบ้าน โดยมี เป้าหมายส�าคัญอยู่ที่การ

สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน หรือองค์กรประชาชน (People Organization-PO)
12

 พลวัตของภาคประชาสังคมในประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในช่วงทศวรรษที่ 

๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๔๒) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง

เวลาดังกล่าว รายงานฉบับหนึ่งของ Pednekar
13

 ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเคล่ือนไหว 

ทางสังคมในเชิงต่อต้านรัฐบาล (social protest movement) กับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

กล่าวคอื เมือ่เศรษฐกจิของประเทศเตบิโตได้รวดเรว็ขึน้ การเคลือ่นไหวขององค์กรพฒันาเอกชนกเ็ปลีย่น

จากทีเ่คยเป็นการเคลือ่นไหวเพือ่เรยีกร้องการจดัสรรบริการทางสังคมและสาธารณปูโภคต่างๆ ท่ีจ�าเป็น

ต่อประชาชน ไปเป็นการเคลือ่นไหวเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมซ่ึงเน้นการจดักจิกรรมรณรงค์เป็นหลกั ขณะ

เดยีวกนัพลวตัทางสงัคมกเ็ปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนั เป็นการเปลีย่นแปลงทีคู่ข่นานไปกบัภาวะทีร่ะบบ

เศรษฐกจิไทยหันไปพึง่พาการส่งออกมากข้ึน ซึง่ส่งผลอย่างยิง่ต่อความเหลือ่มล�า้ ทางด้านรายได้ระหว่าง

ประชากรในเมืองและในชนบท องค์การพัฒนาเอกชนจ�านวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการพัฒนาชนบทโดยตรง โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรผู้ยากไร้และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

ทีค่วามเจรญิเข้าไปไม่ถงึ เพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนของประชากรเหล่านัน้ รวมทัง้เพือ่ส่งเสรมิ

ให้พวกเขาสามารถประเมินความจ�าเป็นในชีวิตเสียใหม่ รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้ด�ารง 

ต่อไปได้ และช่วยปกป้องสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชากรในชนบทด้วย
14

 ขณะเดียวกนั ภาคประชาสังคม

ยังมีบทบาทสูงในการช่วยให้ประชากรในระดับล่างได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต่อการมีส่วนร่วมใน

นโยบายต่างๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องเขาโดยตรงรวมทัง้ช่วยให้เขาเหล่านัน้สามารถ

ต่อต้านโครงการพฒันาทีไ่ด้รบัการออกแบบโดยหน่วยงานจากส่วนกลางโดยท่ีพวกเขาเองไม่มส่ีวนรู้เห็น
15

 12
 ประภาส ป่ินตบแต่ง.การเมอืงภาคประชาชน ขบวนการประชาสงัคมในสงัคมไทย และบทบาทต่อสังคม

การเมืองไทย.บทความ ; https://tu๑๐๑.org/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๐๒/๒-๐๑.pdf

 13
 S. Pednekar. ๒๕๓๘. องค์กรพัฒนาเอกชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในผืนแผ่นดินใหญ่ของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต.้ กรุงเทพ (สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ www.gdrc.org/NGO/thai-ngo.html)

 14
 มูลนิธิเอเชีย. ๒๕๔๘. Legal Literacy. กรุงเทพฯ. หน้า ๑๕๗

 15
 ส�านักงานผู้แทนประจ�า ประเทศไทย.ภาคประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป.; https://think-asia.

org/bitstream/handle/๑๑๕๔๐/๕๐๒/csb-tha-th.pdf?sequence=๒
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บทบาททางการเมืองของภาคประชาสังคม

 ภาคประชาสังคม หรือสังคมของพลเมือง (Civil Society) ซ่ึงมีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  

เป็นส่วนหนึ่งในภาคประชาสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔) 

มีการเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างแผน และขานรับแนวคิด “ประชาสังคม” ซึ่งเหมาะกับ

การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมที่มองเห็นวิกฤติการณ์ และมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัว

เพื่อแก้ไขปัญหานั้นร่วมกัน

 ๑. ประชาสังคมกับบทบาทต่อสังคมการเมืองไทย

 ๑) ในมิติการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยของสังคมไทย บทบาทของขบวนประชาสังคม 

ในหลายลักษณะที่ผลักดันให้เกิดการท�าให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทน นับตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 

๒๕๓๕ เป็นต้นมาเราจึงเห็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยในหลายด้าน ดังเช่น  

การผลกัดนัให้เกดิการปฏริปูการเมอืงโดย “ขบวนการเคลือ่นไหวธงเขยีว” ซ่ึงน�ามาสูก่ารขยายการเมอืง

ภาคประชาชนเชิงสถาบัน

 ๒) มิติด้านนโยบายสาธารณะ ปัจจุบันเราจึงเห็นได้ว่า มีกฎหมายนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่

คนจนมากมาย (รวมทั้งนโยบายที่เรียก “ประชานิยม” ด้วยเช่นกัน ) รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 

ได้มีบทบัญญัติหมวดที่ ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งคงจะเป็นการเกินเลยที่จะกล่าวว่า มาจากการ

เคลื่อนไหวผลักดันโดยขบวนการประชาสังคมที่เติบโตขึ้นมา

 ในระดับพื้นที่การเมืองท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า การเติบโตขององค์กรชุมชนที่ต้องการสร้างพื้นที่เชิง

นโยบายระดับท้องถิ่นโดยเข้าไปเชื่อมกับทั้ง “ท้องถิ่น” และ “ท้องที่” (เช่น งานแบบสภาองค์กรชุมชน 

และขบวนการจดัการตนเอง ฯลฯ) กค็วรพจิารณาว่า การขบัเคล่ือนโดยประชาสังคมได้น�าไปสร้างพ้ืนที่

เชิงนโยบายระดับท้องถิ่นที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

  ๒. การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐

 การเคลื่อนไหวภาคประสังคม ได้พัฒนารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ขึ้นมา

หรือที่เรียกว่า New social Movement ในกรณีขบวนการเคลื่อนไหวในยุคที่มีการแย่งชิงอ�านาจกัน

ระหว่าง กลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมือง ๒ กลุ่ม ที่คิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ในความเป็นจริง

ในยุค ๔.๐ นั้น ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีต้องการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผล

ตอบแทนแต่ต้องการพืน้ท่ีในการแสดงความคดิเหน็ต่อการก�าหนดนโยบายของรฐั สร้างความร่วมมอืกนั

ระหว่างรฐักบัองค์กรประชาสงัคม สร้างความชอบธรรมในการท�างานขององค์กรประชาสงัคม เสรมิสร้าง

การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐ เสริมสร้าง การศึกษาพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทุนทางสังคม 
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เป็นการสร้างทางเลือกและโอกาส ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการ

เคลือ่นไหวและการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของภาคประชาชนในยคุโลกาภวิฒัน์หรือทีเ่รียกว่าการเมอืง

แบบหลังสมัยใหม่ ๗ ความส�าคัญของกระบวนการเหล่านี้ อยู่ที่การเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นแต่ม ี

เครือข่ายเชื่อมโยงกันในระดับโลก ส่วนเป้าหมายของการเคล่ือนไหวไม่ใช่เพื่อล้มหรือยึดอ�านาจรัฐ 

แต่เป็นสังคมที่มีการรวมตัวกัน ผ่านกระบวนการประกิตสังคม ท�าให้เกิดสังคม ที่มีจิตส�านึกผิดชอบ 

ร่วมกัน มีการร่วมมือผ่านองค์กรท่ีหลากหลาย มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อท�าการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล มีความคิดเพื่อสร้างเอกลักษณ์ มีความผูกพัน ความเชื่อร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเข้ามามี

อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ หรือเพื่อให้รัฐมีส�านึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ จะท�าให้เกิด

พลังมวลชน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ การเข้ามามีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายของรัฐ ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายของกลุม่และประโยชน์ส่วนรวม มกัถกูเรยีกรวมๆว่า“ การเมอืงสมยัใหม่ “ Post Modern 
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การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการ
ตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

บทน�า

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษา เพือ่พัฒนาคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละ

ระดับการศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ การสอนหรือการผลิตบัณฑิต 

การสร้างองค์ความรูใ้หม่หรอืการวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม จึงก�าหนด

ให้มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนกบัพนัธกจิต่างๆ ของสถาบนัอดุมศกึษาเป็นนโยบายหลกัเพือ่พฒันา

บัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นกรอบส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
1
 เช่นเดียวกับสถาบัน 

อุดมศึกษาอืน่ๆ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่ ได้ก�าหนดพนัธกจิในการ

จัดการศึกษา ๔ ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ 

แก่สังคม และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จากการทีผู่ว้จิยัสอนนสิติระดบัอดุมศกึษา สาขาวชิาภาษาองักฤษ ได้สงัเกตผู้เรียนในชัน้เรียนวชิา

ทีเ่กีย่วข้องกับภาษาองักฤษ เมือ่อาจารย์จดักจิกรรมให้นสิติน�าเสนอเป็นภาษาองักฤษ นสิิตเองยงัประสบ

ปัญหา เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนิสิตมีพื้นฐานความรู้และ 

ทักษะภาษาอังกฤษที่ต่างกัน และบางรูป/คนยังมีองค์ความรู้และความมั่นใจในการน�าเสนอส่ิงที่ได ้

เรียนรู้ รวมทั้งวิธีการสอน บรรยากาศการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเช่นกันที่เข้ามาช่วย

หนุนเสริมให้การเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์ ฉะนั้น ผู้สอนเองถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการ 

เรียนรู้ของผู้เรียนควรเสาะแสวงหาวิธีการ สร้างบรรยากาศ และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

 
1
  พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน และคณะ, “การสังเคราะห์ความรู้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการและการวจัิยของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั”, ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๖, [ออนไลน์], http://
qa.mcu.ac.th/qa_artcles.php?ars_id=๖ [๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒]. 
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ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มท่ี วิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะท�าให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับพระมหา

สุทัศน์ นักการเรียน และคณะ
2
 ที่ได้น�าเสนอแนวทางให้อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการพันธกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบที่ ๑ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ รูปแบบที่ 

๒ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย รูปแบบท่ี ๓ การบูรณาการการเรียนสอนกับการวิจัย

และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รูปแบบที่ ๔ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

แก่สังคมและวิจัย และรูปแบบท่ี ๕ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

แก่สังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผู้สอนเองควรเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างเต็มประสิทธิภาพตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ ยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยผู้สอน

ช่วยจดัประสบการณ์เรียนรูท่ี้หลากหลายและเหมาะสมแก่ผูเ้รยีน ร่วมเรยีนรูแ้บบมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน

ในสถานการณ์จริง คอยแนะน�าและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตน
3
 อย่างไรก็ตาม  

การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรค�านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน และจัดประสบการณ์

ให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน ไม่ควรบังคับผู้เรียนในขณะที่ยังไม่พร้อม 

เพราะอาจท�าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนได้
4
 

 จากปัญหาท่ีผูว้จิยัประสบและแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการกบัพนัธกจิของ

มหาวทิยาลยั ดงันัน้ ผู้สอนสนใจทีจ่ะศกึษาค้นคว้าการจัดการการเรยีนการสอนแบบบรูณาการในรายวิชา

สถานที่ส�าคัญทางศาสนาในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย 

ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

 2  เรื่องเดียวกัน.
 3 

วรวทิย์ นเิทศศลิป์ และชวลติ ขอดศริ,ิ “การบรูณาการการเรยีนการสอนด้วยวธิกีารท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม
ท้องถิ่นล้านนา”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม๒๕๖๐): ๒๘๕-๒๙๕.
 4  ทิศนา แขมมณี, รูปแบบการเรียนและสอน:ทางเลือกที่หลากหลาย, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนสิติชัน้ปีท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาองักฤษ ต่อการบรูณาการกบัการเรยีน

การสอนรายวิชาสถานที่ส�าคัญทางศาสนาในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษกับโครงการตามรอย

ประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 เนื้อหาในการวิจัยเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติการพูดบรรยายสถานที่ส�าคัญภาคภาษาอังกฤษ 

ในจังหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั ดงันี ้วดัสวนดอก วดัพระสงิห์วรมหาวหิาร วัดเชยีงมัน่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย และวัดพระศรีสรรเพชร์ วัดมงคลบพิตร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

 ขอบเขตด้านประชากร

 การศกึษานีเ้ป็นการวจิยัชัน้เรยีน (Classroom research) ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายคอื นสิิต

บรรพชิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๓ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ จ�านวน ๘๒ รูป/คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ 

 ๑.  แบบฝึกปฏบัิตกิารพดูบรรยายสถานท่ีส�าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่และต่างจงัหวดั จ�านวน ๗ แผ่น 

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 แผ่นที่ ๑ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดประวัติและศาสนสถานที่

ส�าคญัภาคภาษาองักฤษของวหิารหลวง เจดย์ี อโุบสถพระเจ้าเก้าต้ือ กูค่รูบาศรีวชิยั กูเ่จ้านายฝ่ายเหนอื 

และศาลาฝาไหล

 แผ่นที่ ๒ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดประวัติและศาสนสถานที่ส�าคัญ

ภาคภาษาอังกฤษของวิหารหลวง พระธาตุหลวง วิหารลายค�า เจดีย์กู่ลาย อุโบสถสองสงฆ์ และหอไตร

 แผ่นที่ ๓ วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดประวัติและศาสนสถานท่ีส�าคัญภาคภาษา

อังกฤษของวิหารน้อยที่ประดิษฐานพระเสตังคมณีและพระศิลา เจดีย์ช้างล้อม หอไตร อุโบสถและแผ่น

ศิลาจารึกสร้างเมืองเชียงใหม่

 แผ่นที ่๔ วัดช้างล้อม จงัหวดัสโุขทัย รายละเอยีดประวตัแิละความเป็นมาส�าคญัภาคภาษาองักฤษ

ของเจดีย์ช้างล้อม
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 แผ่นที ่๕ วัดเจดย์ีเจด็แถว จงัหวดัสโุขทยั รายละเอียดประวตัแิละความเป็นมาทีส่�าคญัภาคภาษา

อังกฤษของวัดเจดีย์เจ็ดแถว 

 แผ่นที่ ๖ วัดพระศรีสรรเพชร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดประวัติและความเป็นมา 

ที่ส�าคัญภาคภาษาอังกฤษของวัดพระศรีสรรเพชร์

 แผ่นที ่๗ วดัมงคลบพติร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา รายละเอยีดประวตัแิละความเป็นมาทีส่�าคญั

ภาคภาษาอังกฤษของวัดมงคลบพิตร 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสถานที่ส�าคัญทาง

ศาสนาในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ 

ประกอบด้วย 

  ๑) วิธีการการเรียนรู้   

  ๒) บรรยากาศการเรียนรู้ 

  ๓) สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ  

  ๔) การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยโครงการตามรอย

ประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษ

 ในการสร้างและหาประสทิธิภาพของแผนการฝึกปฏบิติัการพดูบรรยายสถานทีส่�าคญัทางศาสนา

และจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด จ�านวน ๗ แผ่น แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบูรณาการ 

การเรียนการสอนรายวิชาสถานท่ีส�าคัญทางศาสนาในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน ๓ ท่านตรวจสอบ แล้วน�ามาแก้ไขปรับปรุงก่อนน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard deviation) โดยการแบ่งเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเป็นอันตรภาคชั้น ให้แต่ละชั้นมีค่าความห่างเท่ากัน 

เนื่องจากชั้นของคะแนนมีอยู่ ๕ ชั้น คือ ๕, ๔, ๓, ๒, และ ๑ การจัดอันตรภาคชั้นจึงต้องอาศัยการหา

ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนสูงสุด (๕) กับคะแนนต�่าสุด (๑) จากนั้นหารเฉลี่ยด้วยจ�านวนชั้นของ

คะแนน โดยใช้แนวทางของอัจฉรีย์ จันทลักขณา (๒๕๔๒) ในการค�านวณดังนี้

24. ����������� (�.����������) 345-354.indd   348 17/5/2562   10:34:13



349การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษฯ 

Max – Min
Max

    เมื่อ  Max  =  ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด

     Min  = ข้อมูลที่มีค่าต�่าสุด

 เมื่อน�าตัวเลขมาแทนค่าในสูตร จะได้

    ๕ – ๑ = ๔ = ๐.๘

       ๕  ๕      

 ค่าเฉลี่ยของอันตรภาคชั้นเท่ากับ ๐.๘ ดังนั้น ระยะห่างของแต่ละชั้นของคะแนนคือ ๐.๘  

การแปลผลของระดับคะแนน จึงเป็นดังนี้

คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

 ๕  ๔.๒๑-๕.๐๐ มากที่สุด

 ๔  ๓.๔๑-๔.๒๐ มาก

 ๓  ๒.๖๑-๓.๔๐ ปานกลาง

 ๒  ๑.๘๑-๒.๖๐ น้อย

 ๑  ๑.๐๐-๑.๘๐ น้อยที่สุด

ผลการวิจัย

 นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ช้ันปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จ�านวน ๘๒ รูป/คน ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสถานที่ส�าคัญทาง

ศาสนาในประเทศไทย ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และได้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสถานที่ส�าคัญทางศาสนาในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษด้วย

โครงการตามรอยประวัตศิาสตร์ไทยภาคภาษาองักฤษ จ�านวน ๗๘ ชดุ คดิเป็นร้อยละ ๙๕.๑๒ เปอร์เซน็ต์ 

และมค่ีาเฉลีย่ความพงึพอใจประเมนิตามวตัถุประสงค์ทกุรายการท่ี ๔.๔๗ (มากทีส่ดุ) ทัง้นีป้ระกอบด้วย 

 ๑.  นิสิตมีความพึงพอใจต่อวิธีการการเรียนรู ้โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (๔.๔๘) ดังนี้  

การบูรณาการการเรียนการสอนนี้เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้นในระดับมากที่สุด (๔.๕๕)  

เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้สืบค้นความรู้หลายวิธีในระดับมากที่สุด (๔.๕๓) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเองในระดับมากท่ีสุด (๔.๕๑) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน และเป็นวิธีการที่ 

ช่วยให้จัดเก็บและน�าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในระดับมากที่สุดเท่ากัน (๔.๔๗) เป็นวิธีการความ
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สอดคล้องกบัเนือ้หา และเป็นวธิกีารทีช่่วยให้มกีารวางแผนการท�างานในระดับมากทีสุ่ดเท่ากนั (๔.๔๔) 

ตามล�าดับ

  ๒.  นิสิตมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการเรียนรู้โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (๔.๔๖) ดังนี้ 

ท�าให้เกิดการเรียนรู้จากการท�างานร่วมกับผู้อื่น และท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถ

ของตนในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน (๔.๕๕) ช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น และท�าให้มีความรู้

ความเข้าใจวิธีการบูรณาการในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน (๔.๕๑) ท�าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความ 

คิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน และท�าให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์มากขึ้นในระดับมากที่สุดเท่ากัน 

(๔.๔๘)สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั และความพงึพอใจในภาพรวมการเรยีนการสอนแบบ

บูรณาการในระดับมากที่สุดเท่ากัน (๔.๔๔) ท�าให้เกิดความสนุกและพึงพอใจกับบรรยากาศการเรียนรู้

และท�าให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในระดับมากที่สุดเท่ากัน (๔.๔๓) ท�าให้เกิดความกระตือรือร้น 

ในการเรียน และท�าให้ได้ท�าประโยชน์แก่ชุมชน ในระดับมากที่สุดเท่ากัน (๔.๔๑) และท�าให้ได้น�า 

ความรู้ไปประยุกต์ถ่ายทอดแก่ชุมชนในระดับมากที่สุด (๔.๓๗) ตามล�าดับ

  ๓.  นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ในระดับมากที่สุด (๔.๔๗) ดังนี้  

รถโดยสารในระดับมากท่ีสุด (๔.๕๑) อาหารและเครื่องดื่มในระดับมากที่สุด (๔.๔๘) และกิจกรรม

ระหว่างทัศนศึกษาในระดับมากที่สุด (๔.๔๑) ตามล�าดับ ดังตารางต่อไปนี้

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ

X S.D. แปลค่า

ก. วิธีการการเรียนรู้

๑. เป็นวิธีการความสอดคล้องกับเนื้อหา ๔.๔๔ .๕๙ มากที่สุด

๒. เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น ๔.๕๕ .๕๒ มากที่สุด

๓. เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ๔.๕๑ .๕๙ มากที่สุด

๔.เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้สืบค้นความรู้หลายวิธี ๔.๕๓ .๕๗ มากที่สุด

๕. เป็นวิธีการที่ช่วยให้จัดเก็บและน�าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๔.๔๗ .๖๓ มากที่สุด

๖. เป็นวิธีการที่ช่วยให้มีการวางแผนการท�างาน ๔.๔๔ .๖๗ มากที่สุด

๗.เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน ๔.๔๗ .๖๑ มากที่สุด

รวม วิธีการการเรียนรู้ ๔.๔๘ .๖๕ มากที่สุด
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ข. บรรยากาศการเรียนรู้

๘. ท�าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ๔.๔๑ .๖๕ มากที่สุด

๙. ท�าให้เกิดการเรียนรู้จากการท�างานร่วมกับผู้อื่น ๔.๕๕ .๖๑ มากที่สุด

๑๐. ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถของตน ๔.๕๕ .๕๙ มากที่สุด

๑๑. ท�าให้เกิดความสนุกและพึงพอใจกับบรรยากาศการเรียนรู้ ๔.๔๓ .๗๑ มากที่สุด

๑๒. ท�าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน ๔.๔๘ .๖๕ มากที่สุด

๑๓. ท�าให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ๔.๔๓ .๖๗ มากที่สุด

๑๔. ท�าให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ๔.๔๘ .๖๓ มากที่สุด

๑๕. ช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น ๔.๕๑ .๕๗ มากที่สุด

๑๖. ท�าให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการบูรณาการ ๔.๕๑ .๕๕ มากที่สุด

๑๗. ท�าให้ได้ท�าประโยชน์แก่ชุมชน ๔.๔๑ .๖๓ มากที่สุด

๑๘. ท�าให้ได้น�าความรู้ไปประยุกต์ถ่ายทอดแก่ชุมชน ๔.๓๗ .๖๘ มากที่สุด

๑๙. สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ๔.๔๔ .๖๓ มากที่สุด

๒๐. ความพึงพอใจในภาพรวมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ๔.๔๔ .๖๗ มากที่สุด

รวม บรรยากาศการเรียนรู้ ๔.๔๖ .๔๗ มากที่สุด

ค. ความเห็นอื่นๆ

๒๑. รถโดยสาร ๔.๕๑ .๖๑ มากที่สุด

๒๒. กิจกรรมระหว่างทัศนศึกษา ๔.๔๑ .๗๑ มากที่สุด

๒๓. อาหารและเครื่องดื่ม ๔.๔๘ .๖๑ มากที่สุด

รวม ความเห็นอื่นๆ ๔.๔๗ .๕๖ มากที่สุด

รวมความพึงพอใจทั้งหมด ๔.๔๗ .๕๖ มากที่สุด

 นอกจากนี้นิสิตยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑.  การเรยีนรูจ้ากสถานทีท่ีไ่ด้ไปท่องเทีย่ว เยีย่มชมสถานทีจ่รงินัน้ย่อมดกีว่าการอ่านเนือ้หาจาก

ในหนังสือเท่านั้น 

 ๒.  ได้รับประสบการณ์จริงและเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นจากการเรียนรู้นอกสถานที่ 

 ๓.  อยากให้มีการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการฯ เช่นนี้อีก 

 ๔.  มกีารบริหารและจดัการในการจดับูรณาการการเรยีนการสอนกบัโครงการตามรอยประวตัศิาสตร์

ไทยภาคภาษาอังกฤษได้ดีมาก 

24. ����������� (�.����������) 345-354.indd   351 17/5/2562   10:34:14



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒352

 ๕. ขอบคุณบุพเพสันนิวาสที่น�าพาให้เรามารู้จักกัน เป็นการเดินทางที่ได้ความรู้ สนุกสนานและ

มีความสุขมาก 

 ๖. ควรมอบหมายให้นิสิตเตรียมกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อมาเล่นกับเพื่อน ๆ ด้วย 

 ๗. ขอบคุณอาจารย์และมหาวิทยาลัยมาก เป็นต้น

การอภิปรายผล

 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน

รายวิชาสถานที่ส�าคัญทางศาสนาในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์

ไทยภาคภาษาองักฤษ นสิติชัน้ปีที ่๓ สาชาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 ผลการวิจัยในประเด็นที่ ๑ วิธีการจัดการเรียนรู้: ท�าให้ทราบว่าการบูรณาการการเรียนการสอน

นี้เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้นในระดับมากที่สุด (๔.๕๕) ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนที่

ช่วยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ท�าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนุกสนาน และมี

ความสุขควบคู่กับการเรียนรู้ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญยิ่งในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (ไพฑูรย์, ๒๕๔๓) นอกจากนี้ การที่ผู้เรียนพยายามที่จะเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ผู้สอนก�าหนด

ต้องมีสิ่งเร้าเช่นเดียวกับการที่พนักงานตั้งใจท�างานเพื่อหวังความดีความชอบ เงื่อนไขที่ถูกต้องเป็น 

แรงจูงใจที่สามารถท�าให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ เหมาะสมที่สุดในแต่ละ

สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป (Maslow, ๑๙๙๐) ผู้เรียนมกิีจกรรมต้องท�าตลอดคาบเรียน ท�าให้เกดิ

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันและน�าไปสู่บรรยากาศการเรียนรู้ท่ี

สนุกสนานเป็นมิตรและพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 ผลการวิจัยในประเด็นที่ ๒ บรรยากาศการเรียนรู้: ท�าให้ทราบว่าบรรยากาศการเรียนรู้แบบ 

บรูณาการท�าให้เกดิการเรยีนรูจ้ากการท�างานร่วมกบัผู้อืน่ และท�าให้เกดิการเรียนรู้อย่างอสิระตามความ

สามารถของตนในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน (๔.๕๕) นอกจากนี้ นิสิตเองยังเกิดความรักและภูมิใจใน 

ท้องถิ่น และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน มีความกระตือรือร้นในการเรียน 

ถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง “Learning by Doing” ดังนั้น นิสิตได้เกิดการเรียนรู้จากการ 

กระท�า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท�า ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการ 

เสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (วรวิทย์ นิเทศศิลป์ และชวลิต ขอดศิริ, ๒๕๖๐) ดังปรากฏที่นิสิต

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มที่ว่า การเรียนรู้จากสถานท่ีท่ีได้ไปท่องเท่ียว เยี่ยมชมสถานท่ีจริงนั้นย่อมดีกว่า 

24. ����������� (�.����������) 345-354.indd   352 17/5/2562   10:34:14



353การบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษฯ 

การอ่านเนือ้หาจากในหนงัสอืเท่านัน้ และได้ความรู้ สนกุสนานและมคีวามสุขมากจากการเรียนการสอน

แบบบูรณาการเช่นนี้

  ผลการวิจัยในประเด็นท่ี ๓ สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ: ท�าให้ทราบว่าสิ่งอ�านวยความสะดวก

อื่นๆ ย่อมมีความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับโครงการฯ อาทิเช่น รถโดยสาร 

อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมระหว่างทัศนศึกษา เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการ 

บรูณาการการเรยีนการสอนให้บรรลเุป้าหมายการเรยีนรู้ด้วยเช่นกนั (พระมหาสทุศัน์ นกัการเรยีน และ

คณะ, ๒๕๕๖) 

บทสรุป
 โดยสรุป นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ช้ันปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความพึงพอใจการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา 

สถานที่ส�าคัญทางศาสนาในประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษด้วยโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย 

ภาคภาษาอังกฤษ ประเมินตามวัตถุประสงค์ทุกรายการท่ี ๔.๔๗ (มากท่ีสุด) ประกอบด้วย วิธีการ 

การเรียนรู้โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (๔.๔๘) บรรยากาศการเรียนรู้โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 

(๔.๔๖) และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ในระดับมากที่สุด (๔.๔๗) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน

แบบบรูณาการรายวชิากบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยันัน้ถอืว่าเป็นทางเลอืกทีดี่ในการสนบัสนนุการเรยีน

รูข้องผูเ้รยีนได้เป็นอย่างด ีเพราะมวีธิกีารสอนทีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ และบรรยากาศการเรยีนการสอนใน

สถานทีจ่รงิช่วยสร้างแรงจงูใจท�าให้ผูเ้รยีนประสบความส�าเรจ็ในการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้ 
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ธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติของการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า

 การเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรยีนรูท้ีท่�าให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชวีติ ซ่ึงมีความส�าคญัสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับการท�างาน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตลอดเวลา และทวีความรวดเร็วมากขึ้น

ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเรียนรู้ด้วยตนเองมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเมื่อ ๓๐  

กว่าปี แนวคดิการเรยีนรู้ด้วยตนเองวางบนรากฐานความเชือ่ทางมานษุยนยิม (Humanistic philosophy) 

ที่ก�าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ไว้ที่การพัฒนาตนเอง (Personal growth)
1
 ดังนั้น  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดของการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 

learning) ของผู้ใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสนับสนุนสภาพ “สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 

society)” ได้เป็นอย่างดีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้

 สมคิด อิสระวัฒน์
2
 ให้ความหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า เป็นการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนมีความคิด

ริเริ่มด้วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้ ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน 

ก�าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ เจาะจง แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที ่

เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรู้นั้นๆ

 1
 ชยัฤทธิ ์โพธสิวุรรณ, รายงานการวจิยัเรือ่ง ความพร้อมในการเรยีนรูโ้ดยการชีน้�าตนเองของผูเ้รยีนผูใ้หญ่

ของกิจกรรมการศกึษาผู้ใหญ่บางประเภท, (กรงุเทพมหานคร: สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๑), หน้า ๔.

 2
 สมคิด อิสระวัฒน์, รายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), หน้า ๔.
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 ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
3
 กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเรียน 

ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอกตัวผู้เรียนหรือไม่ก็ตาม ริเร่ิมการเรียนรู้ เลือกเป้าหมาย 

แสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการ

เรียนรู้ของตนเอง

 กริฟฟิน (Griffin)
4
 กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะของ

บคุคล โดยมีเป้าหมายทีจ่ะพฒันาการเรยีนรู ้ความสามารถในการวางแผน การปฏบิตัติามแผน และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของตน

 บรู๊คฟิลด์ (Brookfield)
5
 กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการแสวงหาความรู้โดยผู้เรียน 

เป็นผูก้�าหนดเป้าหมายการเรียนทีช่ดัเจน ควบคมุกจิกรรมการเรียนของตนในด้านเนือ้หาและวธิกีารเรยีน

ซึ่งอาจขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การก�าหนด และใช้หนังสือประกอบการเรียนหรือบทความ

ต่างๆ จากบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 สรุปว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ 

เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด�าเนินการ 

ด้วยตนเอง หรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองเป็นคณุลกัษณะทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิชวีติทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบั

การศึกษาในปัจจุบันท่ีจะต้องมีการส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะของการชี้น�าตนเองในการเรียนรู้ 

เพื่อให้บุคคลมีประสบการณ์ และมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตลอด

ชีวิตต่อไป

 3
 ชยัฤทธิ ์โพธสิวุรรณ, รายงานการวจิยัเรือ่ง ความพร้อมในการเรยีนรูโ้ดยการชีน้�าตนเองของผูเ้รยีนผูใ้หญ่

ของกิจกรรมการศึกษาผู้ใหญ่บางประเภท, หน้า ๔.

 4
 Griffin, C., Curriculum Theory in Adult Lifelong Education, (London: Crom Helm, 1983), 

p. 153.

 5
 Brookfield, S.D. “Self-Directed Adult Learning: A Critical Paradigm”, Adult Education 

Quarterly, 1984), p. 61.
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รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 วัฒนาพร ระงับทุกข์

6
 ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ คือ

 ๑.  ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความ

สามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้เจตคติ ฯลฯ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องค�านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถในการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ 

เนื้อหา และสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้รายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น�าเอาประสบการณ์ของตน

มาใช้ในการเรียนรู้ด้วย

 ๒.  จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทต้ังแต่  

การวางแผนก�าหนดเป้าหมายการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของตน หรือกลุ่มการก�าหนด

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียน การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้การใช้แหล่งข้อมูล ตลอดจนถึงการประเมิน

ผลการเรียนของตน

 ๓.  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้

ด้วยตนเองจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกให้มีทักษะและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่จ�าเป็น 

ต่อการเรยีนรูด้้วยตนเอง เช่น การบนัทกึข้อความ การจัดประเภทหมวดหมู ่การสังเกตการแสวงหาและ

ใช้แหล่งความรู้ เทคโนโลยีและสื่อที่สนับสนุนการเรียนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ 

ในการตัดสินใจแก้ปัญหา ก�าหนดแนวทางการเรียนรู้ และเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง

 ๔.  พฒันาทักษะการเรยีนรูร่้วมกบัผูอ้ืน่ การเรยีนรูด้้วยตนเองไม่ได้หมายความว่าผูเ้รยีนต้องเรยีน

คนเดียว โดยไม่มีชั้นเรียนหรือเพื่อนเรียน ยกเว้นการเรียนแบบรายบุคคล โดยทั่วไปแล้ว ในการเรียนรู้

ด้วยตนเองผูเ้รียนจะได้ท�างานร่วมกับเพือ่น กับครแูละบคุคลอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง ดังนัน้จงึต้องพฒันาทกัษะ

การเรยีนรูร่้วมกบัผูอ่ื้นให้กบัผูเ้รยีนเพือ่ให้รูจ้กัการท�างานเป็นทมี โดยเฉพาะอย่างยิง่การท�ากจิกรรมกลุม่

ร่วมกบัเพือ่นทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทักษะเจตคติท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้

 ๕.  พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมินในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน

เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการประเมินการเรียนรู้ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาทักษะการประเมินให้แก่ผู้เรียน 

และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนว่า การประเมินตนเองเป็นส่วนหน่ึงของระบบประเมินผล รวมท้ัง

 6
 วัฒนาพร ระงับทุกข์, เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๔), หน้า ๕๐-๕๑.
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ยอมรับผลการประเมินจากผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การประเมินผล

หลายๆ รูปแบบ

 ๖.  จดัปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนรูด้้วยตนเองของผู้เรยีน สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคญัอย่างหนึง่

ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น บริเวณในโรงเรียนจึงต้องจัดให้เป็นแหล่งความรู้ที่นักเรียนจะค้นคว้า 

ด้วยตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ บทเรียนส�าเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ รวมทั้งบุคลากร เช่น ครูประจ�า

ศูนย์วิทยบริการที่ช่วยอ�านวยความสะดวกและแนะน�าเมื่อผู้เรียนต้องการ ดังนั้น หลักการจัดการเรียน

รู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้จัดกิจกรรมต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดให้ผู้เรียนมีส่วน 

รับผิดชอบในการเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น พัฒนา

ทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมินและจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

ผู้เรียน

 สรุปได้ว่า แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวคิดที่ส�าคัญของวงการการศึกษา

ผูใ้หญ่ในอนาคต นอกจากนัน้คาดว่าจะเป็นแนวคดิทีม่พีลงัขบัเคลือ่นให้วงการการศึกษาผูใ้หญ่ก้าวหน้า

อย่างมาก อย่างไรก็ดียังควรค�านึงถึงการช้ีน�าตนเองในการเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองจะเน้นถึง

ความรับผิดชอบของบุคคลและเช่ือในศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ (never–ending potential of 

human) ในการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีประสบผลส�าเร็จผู้อ�านวยความสะดวกต้องมีบทบาทในการร่วม

ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด เป็นแหล่งความรู้ตามที่ผู้เรียนต้องการ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน  

มีส่วนร่วมในการถ่ายโอนบทบาทการเรียนการสอนและสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดอย่างแตกฉาน (Critical 

thinking) ผูเ้รยีบเรยีง รุง่อรณุ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน การเรียนรู้จากประสบการณ์

มีรากฐานมาตั้งแต่เริ่มเกิดมนุษย์ชาติการเรียนรู้ในยุคนั้นจะเป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial  

and error) โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนคือ การอยู่รอดโดยการด�าเนินชีวิตและผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ก็จะเป็นแบบอย่างให้รุ่นต่อไปได้จดจ�า เพื่อประยุกต์ใช้ส�าหรับตนเอง การศึกษาจากประสบการณ์ 

จึงถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจากนายจ้างสู่ลูกจ้าง จากเพื่อนสู่เพื่อน จากผู้รู้ไปผู้เรียน จนเกิด

เป็นการถ่ายทอดความรู้หลายลักษณะ เช่น การฝึกงานการอาชีวะ การจัดการฝึกอบรมในหน่วยงาน

ต่างๆ รวมไปถึงการสอนงาน เป็นต้น ขอบข่ายความหมายของค�าว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

กว้างขวางมาก ทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎี ต่างมีมุมมองท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีแต่ละคนเผชิญ

อยู่ในชีวิตประจ�าวัน ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  

“การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ (Experiential Learning) คอืกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ

ด้วยการน�าเอาประสบการณ์ เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้น”
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทฤษฎีการเรียนรู้

 ทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น ทฤษฎี 

ของการเรียนรู้หลายทฤษฎีจากประสบการณ์ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) หรือทฤษฎี

ของฌอง เพยีเจท์ (Jean Piaget) ซึง่มบีทสรปุในงานวจิยัว่าพฒันาการของมนษุย์นัน้ มาจากการทีม่นษุย์

มปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมรอบๆ ตวัของเขาเอง อย่างไรกต็ามผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้น�า ซ่ึงจุดประกายให้ก�าเนดิ

ทฤษฎี การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ส�าคัญๆ ได้แก่ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ฌอง เพียเจท์ (Jean 

Piaget) เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) และเดวิท โคล์บ (David Kolb) ต่อเนื่องกันมาตามล�าดับความเชื่อ

ของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ในเรื่อง “Learning by doing” “หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” 

เป็นวลทีีถ่กูอ้างองิอย่างแพร่หลายในหมู่นักการศกึษา เขาได้เสนอแนวคดิทีว่่า “เหตกุารณ์ต่างๆ ย่อมเกดิ 

และด�าเนินอยู่แน่นอน แต่สิ่งที่เราจะต้องค�านึงถึงก็คือความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งนั้นนั่นเอง เขาชี้ให้เห็น

ความส�าคัญของประสบการณ์ที่มนุษย์มีอยู่อย่างหลากหลายแตกต่างกันและสนับสนุนความคิดของ

นักการศึกษาที่ว่าประสบการณ์นั้นไม่ส�าคัญเท่ากับว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากประสบการณ์นั้นๆ 

 เลวิน (Kurt Lewin) มีความคิดคล้ายๆ กับ ดิวอี้ (John, Dewey) เขาเชื่อว่าประสบการณ์จะน�า

ไปสู่การเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือเราเข้าใจความหมายของประสบการณ์นั้นและสามารถน�าออกไปใช้ในการ

พฒันาตนเองหรอืกลุม่ซึง่จะต้องมปัีจจยัอืน่ๆ อกีหลายอย่างมาสนบัสนนุให้เกดิส่ิงเหล่านีข้ึน้ในขณะทีม่ี

การศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น งานของโคล์บ และฟราย 

ก็เป็นที่นิยมใช้อ้างอิงในการอภิปรายถึงประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โคล์บ และ ฟราย ระบุ 

ในผลการวจัิยว่าขณะทีผู่ใ้หญ่เกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตามรปูแบบการเรยีนรู้ทีต่นถนดั และการ

เรียนรู้ก็จะเริ่มจากจุดนั้น แต่ผู้ใหญ่ก็จะใช้รูปแบบการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบแม้ว่าจะไม่มากหรือได้ผล

เท่ากบัแบบทีต่นเองถนดั จากข้อคดิเหน็ของนกัทฤษฎดัีงกล่าวนี ้สรปุว่าการเรยีนรูเ้กดิเป็นวงจรต่อเนือ่ง 

โดยผูเ้รียนจะเคลือ่นจากการรบัรู ้หรอืการท�ากจิกรรมการเรียนรู้ซ่ึงจะส่งเสริมการเรียนรู้ทัง้หมด กิจกรรม

บางอย่างก็เป็นที่ชื่นชอบบ้างก็ถูกละเลยไม่มีใครสนใจเอาใจใส่ โคล์บ และ ฟราย ได้คิดค้นวงจรการ 

เรียนรู้ ซึ่งน�าไปสู่ข้ออภิปราย ดังนี้วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) 

ของ โคล์บ และ ฟราย ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) ก�าหนดกรอบแนวคิดให้

กับสิ่งที่เป็นนามธรรมและสรุปผล (Abstract Conceptualization) การสังเกต และการแสดงความคิด

เห็นหรือการให้ข้อมูลสะท้อนสิ่งที่ได้จากการสังเกต (Reflection of Observation) น�าผลสรุปของ 

สิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่ต่างออกไป (Active Experimentation)
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ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)7

 ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour 

Papert แห่ง M.I.T. (Massachusette Institute of Technology) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม ่

+

ประสบการณ์เดิม / ความรู้เดิม 

=  

องค์ความรู้ใหม ่

บุคคล

 ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) ได้ให้ความเห็นว่า ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐาน

อยู่บนกระบวนการการสร้าง ๒ กระบวนการด้วยกัน 

 สิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หล่ังไหล 

เข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้น โดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ 

ที่ได้รับ 

สังเกตว่าในขณะที่เรา สนใจท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างตั้งใจเราจะไม่ลดละ

ความพยายาม เราจะคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นจนได้ 

 สิ่งท่ีสอง คือ กระบวนการการเรียนรู ้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นม ี

ความหมายกับผู้เรียนคนนั้น 

 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปให้เป็นหลักการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้ดังนี้

 ๑.  หลักการทีผู่เ้รยีนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎ ีConstructionism 

คือ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ 

ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของ 

ผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก การเรียนรู้จะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้เรียนเข้าใจในตนเอง 

มองเห็นความส�าคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า(รู้ว่า

 7
 ทฤษฎกีารเรยีนรู,้ (ออนไลน์), แหล่งทีม่า: http://www.neepandin.com/data/society/society2b.htm 

(๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑).
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ตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้าง) และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา และเม่ือพิจารณาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

ในการเรียนการสอนโดยปกติที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้นจะสามารถแสดงได้ดังรูป

ความรู้

ครู -------> ผู้เรียน

 ๒. หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศการเรียน

การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยมีทางเลือกในการเรียนรู้ 

ที่หลากหลาย (Many Choice) และเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่

กับความรู้เก่าได้ ส่วนครูเป็นผู้ช่วยเหลือและคอยอ�านวยความสะดวก

 ๓.  หลกัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และส่ิงแวดล้อม หลักการนีเ้น้นให้เหน็ความส�าคญัของการ

เรียนรู้ร่วมกัน (Social value) ท�าให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส�าคัญ การสอน

ตามทฤษฎี Constructionism เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถ้าผู้เรียน 

เห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้ส�าคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ เมื่อเขาจบออกไปก็จะปรับตัว 

ได้ง่ายและท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔.  หลักการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการรู้จักแสวงหาค�าตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ  

ด้วยตนเอง เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน “เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learn how 

to Learn)” 

หลักการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

 พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงน�าจติวทิยาการศกึษามาใช้ในการแสดงธรรม อบรมส่ังสอนอยูเ่สมอ 

เม่ือเทียบกับหัวข้อความรู้พื้นฐานของจิตวิทยาการศึกษาแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงใช้ความรู้ตาม 

หลักการนี้ในการสอนเช่นเดียวกัน 

 จากวิธีสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงน�า

จติวทิยาการศกึษามาใช้ในการแสดงธรรม อบรมส่ังสอนอยูเ่สมอ เมือ่เทยีบกบัหวัข้อความรู้พ้ืนฐานของ

จิตวิทยาการศึกษาแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงใช้ความรู้ตามหลักการนี้ในการสอนเช่นเดียวกัน แต่มิได้

ประมวลไว้เป็นหลักฐาน จะมีวิธีการสอดแทรกอยู่ในขั้นตอนของการสอนเกือบทุกวิธี ดังนั้น จิตวิทยา

การศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงเรื่องใหญ่ๆ เพียง ๒ เรื่อง คือ
8
 

 8
 สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), 

หน้า ๓-๔.
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  ๑.  ธรรมชาติของผู้เรียน ตามหลักของพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนหรือคนเรานั้น 

ย่อมประกอบด้วยขันธ์ ๕ (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ส่วนปัญหาพื้นฐานของผู้เรียน

ก็คือ ผู้เรียนนั้นมีอกุศลมูล (โลภะ โทสะ และโมหะ) อยู่มาก ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีที่จะลดหรือละ 

อกุศลมูลลงได้บ้างแล้ว ก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมด้วย นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังได้ทรง 

ให้ค�านึงถึงจริต (คุณภาพทางจิตใจหรือแนวโน้มทางจิตใจ) ของผู้เรียนด้วย ซึ่งผู้สอนควรหาวิธีการสอน

ให้เหมาะสมกับจริตของผู้เรียนทั้ง ๖ ประการ คือ

   ๑) ราคจริต  มีความโน้มเอียงในทางรักใคร่

   ๒) โทสจริต  มีความโน้มเอียงในทางโกรธเคือง

  ๓) โมหจริต  มีความโน้มเอียงในทางลุ่มหลง

  ๔) วิตกจริต  มีความโน้มเอียงในทางคิดมาก

  ๕) สัทธาจริต  มีความโน้มเอียงในทางเชื่อง่าย

  ๖) พุทธจริต  มีความโน้มเอียงในทางปัญญา

 ๒.  ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยท่ัวไปตามหลักจิตวิทยาการศึกษา ผู้สอนจะต้องทราบว่า  

ผู้เรียนนั้นเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างไรและโดยวิธีใดบ้าง เพื่อที่จะได้ด�าเนินการสอนตามแนวทางของการ

เรยีนรูเ้หล่าน้ัน ซึง่จะมผีลช่วยให้ผูเ้รยีนได้เข้าใจ เกิดความรูไ้ด้ง่ายขึน้ ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะและศกัยภาพ

ที่พึงประสงค์อีกด้วย นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดความสนใจ ตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ต่อไปอีก

 เรื่องธรรมชาติของการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้ไว้ 

หลายประการ เช่น การเรียนรู้ที่เกิดจากการคิด (จินตามยปัญญา) การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระท�า 

กรรมฐานหรือภาวนา เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงการเรียนรู้ในระบบขันธ์ ๕ (เบญจขันธ์) ซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาตทิีเ่กิดขึน้ โดยอาศยัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างรปูธรรมกบันามธรรม สรปุความแล้ว

ก็คือ จิตของมนุษย์ถูกครอบง�าด้วยความไม่รู้ (อวิชชา) ท�าให้หลงผิดยึดมั่นในขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวของ 

ตวัเอง จนเป็นผลให้จติวญิญาณ ต้องตดิหมนุเวียนอยูใ่นสภาพของการเวยีน เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ซึง่เป็นทกุข์ 

เมื่อใดที่จิตสามารถสลัดหลุดออกจากการครอบง�าของอวิชชาได้ จิตก็จะเป็นไทแก่ตัวเอง จิตของมนุษย์

จะพ้นจากการครอบง�าของอวิชชาได้ด้วยการเจริญสติปัญญา ด้วยวิธีการแห่งวิปัสสนากรรมฐาน คือ  

เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล เพื่อให้กาย วาจา เป็นปกติ อยู่ในสายแห่งการท�าความดี และฝึกสมาธิด้วย 

วิธีสมถกรรมฐาน เพือ่ให้จติใจสงบจากความฟุง้ซ่าน อนัเนือ่งมาจากความโลภ ความโกรธและความหลง 

จากนั้น จึงเจริญปัญญาด้วยวิธีวิปัสสนากรรมฐาน ท่ีมุ่งพัฒนาสติ สติสัมปชัญญะและปัญญาในการ 

ก�าหนดรู้สภาวธรรมที่ปรากฏทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจในปัจจุบัน (ก�าหนดรู้ปัจจุบันธรรม) ก็เพื่อ
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จะให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมีลักษณะร่วมกันอยู่ ๓ ประการ 

ที่เป็นความจริงตลอดทุกกาลและเทศะ คือลักษณะอนิจจัง ลักษณะทุกขัง และลักษณะอนัตตา

 เมื่อใดที่รู้ซึ้ง รู้แจ้ง เห็นจริงในลักษณะร่วมกัน ๓ ประการนี้อย่างสมบูรณ์ เมื่อนั้นจิตของมนุษย ์

กจ็ะเปลีย่นไปด้วยความรูแ้จ้ง เหน็จรงิ และจติในสภาวะเช่นนี ้คอืจติท่ีหลดุพ้นจากการครอบง�าด้วยศตัรู

ของจิต ซึ่งได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และหลุดพ้นจากวัฏสงสารโดยสิ้นเชิง ผู้ที่หลุดพ้น 

แล้วนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตอย่างแท้จริง ไม่จ�าเป็นต้องศึกษาหาความรู้

อีกต่อไป ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “อเสขบุคคล”
9
 การศึกษาจิตวิทยาในพระพุทธศาสนานั้น 

ศึกษาจากขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ที่เรียกว่า “เบญจขันธ์” ทั้งที่เป็นภายใน 

คือ ตนเองและภายนอก คือ คนอื่น ด้วยการสังเกต และอาศัยสติเป็นเคร่ืองก�าหนดรู้ จึงเกิดความรู้ 

มากมาย ซับซ้อนเป็นพระอภิธรรม ซึ่งน�ามาประยุกต์ในการก�าหนดเป็นพระวินัย และปรากฏเป็น 

ค�าสอนในพระสูตร พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบความรู้ อันเป็นประโยชน์ คือค้นพบวิธีตัดกระแสการ

สื่อสารต่อของจิต เจตสิก ซึ่งท�าให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป และพร้อมกันนั้น ด้วยจิตอันบริสุทธิ์

จากกิเลส ย่อมมีพลังมากกว่าจิตที่มีกิเลส พระพุทธองค์จึงสามารถท�าอิทธิปาฏิหาริย์ที่สูงกว่าพวก 

เดียรถีย์เจ้าลัทธิท้ังหลาย จนถึงข้ันยมกปาฏิหาริย์ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ที่สนใจทางนี้ว่า เป็นความ

สามารถพิเศษ จิตวิทยาในพระพุทธศาสนาไม่ขัดกับหลักจิตวิทยาที่เกิดขึ้นภายหลัง เน่ืองจากความรู้ 

ทางจิตวิทยาในพระพุทธศาสนานั้น ได้จากการศึกษาเร่ืองจริยธรรม ซ่ึงจะศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติ 

ในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรมอย่างกว้างขวาง และลึกซ้ึง เพื่อจะได้ลดการเบียดเบียน และการทุจริตต่อ

กันลงไปเสีย รู้จักละอายต่อความช่ัว รู้จักประกอบความดี อันจะก่อให้เกิดสันติสุขและความร่มเย็น 

ได้บ้างทัง้ในตัวเองและสงัคม เพราะจรยิธรรมท่ีได้ศกึษาเล่าเรยีนไว้นัน้ จะเป็นเครือ่งมอืท�าให้อนัตรกริยิา 

(Interaction) ระหว่างบุคคลกับสังคม หรือสิ่งแวดล้อม เป็นไปในทางที่ดี ไม่มีปัญหา ไร้การเบียดเบียน 

ไร้ความพยาบาท ฯลฯ มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีศรัทธา มีศีลบริสุทธิ์ เชื่อกรรม เมื่อประพฤติธรรม 

ธรรมก็จะรักษาและคุ้มครองให้พ้นภัยได้ สมดังพุทธพจน์ที่ว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ แปลว่า  

ธรรม ย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม 

 9
 วีรยุทธ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, จิตวิทยาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ตามแนว 

พุทธศาสตร,์ วารสารรวมเล่ม, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, ๒๕๒๖), หน้า ๑๒๒.
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 สรุปว่า หลักการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา มีนัยที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้
10

 

 ๑.  การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษย์ได้สัมผัส สัมพันธ์สิ่งเร้า เกิดธาตุรู้มีการ 

กระท�าโต้ตอบ ฝึกฝนอบรมตนเองหรือโดยกัลยาณมิตรจนประจักษ์ผลเกิดคุณภาวะ (ความรู้และ 

ความดี) สมรรถภาวะ (ความสามารถ) สุขภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร) และอิสรภาวะ (พ้นจาก

ทุกข์และความเป็นทาส)

 ๒.  หลักการเรียนรู้ ๖ หลัก คือ หลักที่หนึ่ง พระพุทธศาสนามองมนุษย์ทั้งในฐานะที่เป็น 

เอกตับคุคล และในฐานะท่ีเป็นสมาชกิของสงัคมซ่ึงต้องอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ หลกัท่ีสอง มนษุย์เป็นเวไนยสตัว์

หรือเวไนยบุคคล สามารถได้รับการสั่งสอน ฝึกฝน และอบรมบ่มนิสัยได ้ หลักที่สาม มนุษย์มีภาวะ 

ทางสติปัญญามาแต่ก�าเนิด (สชาติกปัญญา) แม้ว่ามนุษย์จะมีความแตกต่างกันก็จ�าเป็นต้องได้รับ 

การพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ (โยคปัญญา)หลักที่สี ่พระพุทธศาสนาอธิบายหลักการเรียนรู้ของมนุษย์ว่า 

เกดิขึน้ในวถิชีวีติทัง้ชวีติมลีกัษณะเป็นองค์รวมของรูปกบันาม หลกัทีห้่า การเรียนรู้ของมนษุย์ม ี๓ แกน 

คือ ๑) การฝึกฝนตนเองเรื่องศีล ๒) การฝึกฝนตนเองเรื่องสมาธิ ๓) การฝึกฝนตนเองเรื่องปัญญา  

หลักที่หก การพัฒนาปัญญา “จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ที่ส�าคัญ คือ การเกิดปัญญา” ต้องพัฒนา 

โดยการแสวงหาความรู้ (สุตมยปัญญา) การฝึกฝนคิดค้น (จินตามยปัญญา) และการฝึกฝนตนเอง  

(ภาวนามยปัญญา) สมดังพุทธพจน์ที่ว่า ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสส ุแปลว่า ผู้ฝึกฝนดีแล้ว ย่อมประเสริฐ 

ในหมู่มนุษย์
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การสร้างจิตส�านึกทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
 ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

บทน�า

 สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความส�าเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความส�าเร็จในชีวิต 

ทางด้านเศรษฐกิจบ้างก็แสวงหาอ�านาจบ้าง ก็แสวงหาผลประโยชน์จนหลายคนมองเห็นตรงกันว่า 

ปัจจุบันสังคมไทยเร่ิมอ่อนแอลงเรื่อยๆ และก�าลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้านท้ังด้านการเมือง  

การศกึษา ศาสนา เศรษฐกจิสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่ทีพ่งึวติกกังวลโดยเฉพาะปัญหาความเสือ่มถอย

ในด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในประเทศท้ังในระดับนักการเมืองข้าราชการหรือคนในแวดวงอาชีพ 

อืน่ๆ ภาพทีเ่หน็ชดัเจนและเป็นข่าวอยูท่กุวนักค็อืการทจุริตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม การเสพและ

ค้ายาเสพตดิและยงัแพร่ระบาดไปยงักลุม่เยาวชนนกัเรียนนกัศกึษาต้ังแต่ระดับประถมจนถงึอดุมศกึษา

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อาทิการแต่งกายผิดระเบียบแต่งกายล่อแหลมซึ่งเป็นมูลเหตุก่อให้เกิด

อาชญากรรมทางเพศ การที่นักเรียน นักศึกษาขายบริการทางเพศเพียงเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

การอยูร่่วมกนัฉนัท์สามภีรรยาการทะเลาะววิาทของนกัศกึษาทัง้ภายในสถาบนัเดียวกนัและต่างสถาบัน 

เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าวทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทย 

ของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมอาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวร

ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมีความ

สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจมสีตปัิญญามคีวามรู้และคณุธรรมจรยิธรรมรวมท้ังไม่ลืมวฒันธรรมของชาติ

ในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทุกครั้งที่กล่าวถึงปัญหาคุณธรรมจริยธรรม

ในสังคมไทยหลายคนมักจะมองไปที่กระบวนการจัดการศึกษาและตอกย�้าเสมอว่าเป็นความล้มเหลว

ของระบบการศึกษาแต่หากทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นปัญหาใหญ่

ระดับชาติการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวสถานศึกษาและที่ส�าคัญที่สุดคือผู้ใหญ่ 

ทุกคนในสังคมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ให้ประสบผลส�าเรจ็สูงสดุนัน้ต้องปฏบิตัตินให้เป็นแบบอย่าง ถ้าพจิารณาพืน้ฐานปัญหาคณุธรรมจรยิธรรม

ของเด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งนั้นเริ่มจาก “ปัญหาด้านครอบครัว” ซ่ึงเกิดจากการที่ครอบครัว
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แตกแยกพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บุตรหลานการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและอื่นๆ 

อกีมากมายซึง่ประเดน็ปัญหาของสงัคมทีส่่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยล�าดับต้นๆ เช่น ขาดความ

อบอุ่นจากครอบครัวซึ่งจะน�าไปสู่การมีความรักการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรรวมถึงภัยจากสื่อ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอบายมุขทั้งเหล้าบุหรี่ยาเสพติดได้ง่ายและที่ส�าคัญคือ 

“การขาดแบบอย่างทีด่”ี นัน่เองสงัคมอยากเหน็ภาพเดก็และเยาวชนเป็นเช่นไรทกุคนในสงัคมทัง้พ่อแม่

ผู้ปกครองครูผู้สอนผู้บริหารนักการเมืองผู้น�าสังคมผู้น�าประเทศต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นถือเป็นวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุด

 ดังน้ัน คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นกลไกของสังคมท่ีท�าหน้าที่เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ

เป็นสิ่งที่ก�าหนดว่าอะไรควรประพฤติปฏิบัติและจะต้องปลูกฝังให้กับคนในสังคมเพราะถ้าคนในสังคม

เป็นคนดีแล้วสังคมก็จะมีความสุข แต่ถ้าคนในสังคมไม่ดีก็จะมีความวุ่นวายเดือดร้อนมีการเอารัด 

เอาเปรียบแก่งแย่งแม้จะมีกฎหมายบังคับไว้คนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ในปัจจุบันปัญหาจากความ

บกพร่องทางจริยธรรมเกิดขึ้นทั่วโลกสังคมมีแต่ความสับสนวุ่นวายคดโกงเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอด

เวลา การศึกษาค้นคว้าในเรื่องของจริยธรรมมีมานานจนในปัจจุบันเกิดความกระจ่างชัดในเร่ืองของ

จรยิธรรมมากขึน้ อย่างไรกต็ามจรยิธรรมกย็งัเป็นเรือ่งทีม่คีวามซบัซ้อนเข้าใจได้ยากและมคีวามสมัพนัธ์

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวแปรอีกเป็นจ�านวนมากในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นเท่านั้น

 การสร้างจิตส�านึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมและการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ได้ระบุว่าคนไทยก�าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมทางจริยธรรมและพฤติกรรม 

เช่ือมโยงถึงการด�าเนินชีวิตความประพฤติความคิดทัศนคติและคุณธรรมของคนในสังคมสถาบันทาง

สงัคมอาทสิถาบนัครอบครวัสถาบนัศาสนาและสถาบันการศกึษามีบทบาทน้อยลงในการปลกูฝังคณุธรรม

จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนและสังคมไทยตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จึงมุ่งพัฒนาคนและ 

สังคมไทยโดยเฉพาะหนึ่งในเรื่องหลักคือการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและความรู้
1

แนวคิดและทฤษฎี

 คณุธรรม (Virtue) และจรยิธรรม(Morality หรอื Ethic) ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นได้อธิบายความหมายของค�า “คุณธรรม” ว่าสภาพคุณงามความดีและ “จริยธรรม” 

 1
 จรุพีร กาญจนการุณ, คณุธรรมจรยิธรรมและการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี, วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๓๓.
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ว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมและคุณธรรมหมายถึง “ธรรมที่เป็นคุณความดี

สภาพที่เกื้อกูล”
2

 คณุธรรมและจรยิธรรมจงึเป็นของคูก่นัและมกัใช้ประกอบกนัคณุธรรมเป็นปัจจัยให้เกดิจริยธรรม

จริยธรรมเป็นผลของการมีคุณธรรมคุณธรรมจึงเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของกุศลธรรมที่ควรปลูกฝัง 

ในจติใจส่วนจรยิธรรมซึง่เป็นรูปธรรมเป็นเร่ืองของความประพฤติหรือพฤติกรรมทีดี่งามทีค่วรเสรมิสร้าง

ให้เกดิขึน้อย่างไรกต็ามปัจจบุนัมอีงค์ความรูด้้านทฤษฎทีางจริยธรรมจ�านวนมากทีเ่ป็นต้นแบบของการ

พัฒนาเชิงจริยธรรม เช่น ทฤษฎีของเพียเจท์โคลเบอร์กฟรอยด์หรือทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมต่างๆ  

ในที่น้ีจะน�าเสนอเนื้อหาองค์ประกอบและระดับของจริยธรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก
3
 ซึ่งถือเป็น

นักจิตวิทยาเชิงจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม

 ความหมายของคณุธรรมจรยิธรรมนัน้มนีกัปรชัญานกัการศกึษานกัจิตวทิยาตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้

 ค�าว่า “คุณธรรม” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้

 เจรญิ ไวรวจันกลุ อธบิายว่าคณุธรรมคือมโนธรรมอนัเป็นส�านกึแห่งความดทีีเ่กดิจากการไตร่ตรอง

ด้วยเหตุผลจนสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดงามแล้วมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งดีงามจนเคยชินเป็นคนที่มี

คุณธรรมเป็นกิจนิสัยและลักษณะนิสัย
4

 สงวนสุทธิ เสิศอรุณ กล่าวว่าคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีของบุคคลที่กระท�าไปด้วยความ

ส�านึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระท�าความดีหรือพฤติกรรมที่ดีซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสังคม 

เช่นความเสียสละความมีน�้าใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็กรักเพื่อนมนุษย์และความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5

 2
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๔.

 3
 Kohlberg, L, “Moral Stage andMoralization The CognitiveDevelopment Approach in Lihona”, 

Moral Development and Behavior :Theory Research and Social Issues, (New York: Rinehart and 
Winston,1976).

 4
 เจริญ ไวรวัจนกุล, ความเป็นคร,ู (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๓๑), หน้า ๔๕.

 5
 สงวน สิทธิเลิศอรุณ, ปรัชญาและคุณธรรมส�าหรับคร,ู พิมพ์ครั้งที่ ๓ , (กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต, 

๒๕๒๖), หน้า ๖๕.
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 สรุปได้ว่าคุณธรรมหมายถึงความส�านึกในจิตใจของบุคคลในทางที่ดีงามอันเกิดจากการไตร่ตรอง 

ด้วยเหตุผล ส่งผลต่อความคิดที่ดีน�าไปสู่การกระท�าและความประพฤติในทางที่ดี เช่นความเสียสละ 

ความมีน�้าใจ ความรับผิดชอบเป็นต้น

 ส่วนค�าว่า “จริยธรรม” นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายประเด็นด้วยกันดังนี้

 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้ความหมายคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยกันว่าเป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่ง

ที่ดีและการตัดสินใจเลือกกระท�าหรือแก้ปัญหาที่แสดงถึงการมีจริยธรรมที่สูงกว่าเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการประพฤติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็น
6

 ณรงค์ โชควัฒนา ว่าจริยธรรมหมายถึงการที่บุคคลมีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตากรุณา

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลผู้ตกทุกข์ได้ยาก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ์

ส่วนตัว มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ
7

 บุญมี แท่นแก้ว ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงหลักแห่งความประพฤติที่เห็นว่าดีงามและ 

ถูกต้อง
8

 ปราชญ์ กล้าผจญ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเองผู้อื่น

และสังคมเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขขึ้นในสังคมและสมาชิกของสังคม
9

 พรนพ พุกกะพันธุ์ กล่าวว่าจริยธรรมหมายถึงส่ิงที่ควรประพฤติและปฏิบัติเหมาะสมในส่ิงที ่

ถูกต้องซึ่งสังคมยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น
10

 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถึงความถูกต้องที่ดีงามสังคมทุกสังคม 

จะก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาบรรทัดฐานของตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงาม อะไรคือความถูกต้อง
11

 6
 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, จริยธรรมในเด็กและเยาวชน,วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ ๑๕, ๒๕๕๒, หน้า ๑๖-๒๗.

 7
 ณรงค์ โชควัฒนา, เศรษฐกิจชุมชนทางเลือกเพ่ือทางรอดสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร,  

อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕.

 8
 บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์ทั่วไป,พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), 

หน้า๑๖๘.

 9
 ปราชญ์ กล้าผจญ, คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: เยลโล่การพิมพ์, ๒๕๔๔), 

หน้า ๓๑๔.

 10
 พรนพ พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้น�าและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์,๒๕๔๓), หน้า 

๑๙.

 11
 สชุาต ิประสทิธ์ิรฐัสนิธ์ุ, ตวับ่งชีก้ารปฏิบตังิานทีเ่หมาะสมส�าหรบัการตรวจสอบผลการปฏิบตังิานโครงการ

และแผนงาน, ข่าวสารวิจัยการศึกษา, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๖, ๒๕๓๙. หน้า ๒.
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พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายจริยธรรมหมายถงึธรรมทีเ่ป็นข้อประพฤติ

ปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม
12

 บราวน์ (Brown. ๑๙๖๘) ให้ความหมายของจริยธรรมว่าคือกฎระเบียบต่างๆ ที่บุคคลใช้ในการ

แยกแยะการกระท�าที่ถูกต้องออกจากการกระท�าที่ผิด

 โคลเบิร์ก (Kohberg. ๑๙๗๖) กล่าวว่าจริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรมถือเอาการกระจาย

สิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียมโดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไปแต่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความเป็นสากล 

ที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติดังนั้นพันธะทางจริยธรรมจึงเป็น 

การเคารพต่อสิทธิข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน
13

 กล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคล  

เป็นความจรงิแท้หรอืสจัธรรมทีท่�าให้เกดิการประพฤติปฏบิติัตนในกรอบท่ีดีงาม มจิีตใจเต็มเป่ียมไปด้วย

ความสุขมีความรักเมตตา ปรารถนาดีไม่เบียดเบียนท�าร้ายกัน ส่วนค�าว่าจริยธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติ

หรอืหลกัความประพฤตท่ีิดงีามและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวมอนัส่งผลให้ชวีติ

มีระเบียบแบบแผน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

 นักทฤษฎีจริยธรรมได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมไว้หลากหลายแนวคิดโดย

แต่ละแนวคดิมคีวามเชือ่พืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัซึง่ในทีน่ีจ้ะน�าเสนอแนวคดิทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม

ทีส่�าคญั ๖ กลุม่ ได้แก่ กลุม่แนวความคดิทฤษฎพัีฒนาการทางความคดิกลุ่มแนวคดิ จิตพิสัย กลุ่มแนวคดิ

พฤติกรรมนิยม กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยาและกลุ่มแนวคิดทางศาสนา

พร้อมทัง้วธิกีารพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมท่ีอาศยัพืน้ฐานความคดิของทฤษฎนีัน้ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้
14

  ๑.  กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด

 นักทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดมีความเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเป็นสากล 

มโีครงสร้างของความคดิเป็นพืน้ฐานและประกอบด้วยเหตุผลเชงิจริยธรรมนอกจากนีย้งัเชือ่ว่าจริยธรรม

ของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบ้ืองต้นคือการได้รับการยอมรับการรู้ว่าตนเองมีความสามารถการเคารพ

 12
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ 

มหานคร : ส�านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๙๑.

 13
 ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี, (กรุงเทพ- 

มหานคร : วิทยาลัยราชพฤกษ์,วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑.

 14
 ศิณาภรณ์ หู้เต็ม, พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตร,ี หน้า ๑๕.
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และรู้จักตนเองอย่างแท้จริงส่วนบรรทัดฐานเบื้องต้นทางจริยธรรมของบุคคลนั้นทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า 

เกิดจากการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกับบุคคลอืน่ทฤษฎทีีส่�าคญัในกลุม่นีม้ ี๒ ทฤษฎคีอืทฤษฎพีฒันาการ

ทางจริยธรรมของเพียเจท์และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กดังจะเสนอสาระส�าคัญของ

แต่ละทฤษฎีต่อไปนี้

 ๑.๑ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget)

 เพียเจท์ (Piaget) เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามขั้นและขึ้นอยู่กับวัย 

ตลอดจนความฉลาดของบุคคลในการท่ีจะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆของสังคมตามพัฒนาการ 

ทางสติปัญญาของบุคคลนั้นโดยขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์แบ่งเป็น ๒ ขั้นใหญ่ ๆ ดังนี้

   ๑) ขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตน (Heteronomous) เร่ิมต้ังแต่เกิดจนถึง  

๘ ปี ในขัน้นีบ้คุคลยอมรบักฎเกณฑ์จากผูท้ีม่อี�านาจเหนอืตนเช่นบดิามารดาครแูละบคุคลอืน่ทีม่อี�านาจ

มากกว่าและเชื่อว่ากฎระเบียบเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ระยะนี้บิดา

มารดาและผู้ใหญ่จึงมีอิทธิพลต่อเด็กอย่างชัดเจน

   ๒) ขั้นการยอมรับของกฎเกณฑ์ (Autonomous) อายุตั้งแต่ ๙ ปีขึ้นไปในขั้นนี้บุคคลจะมอง

สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและเชื่อว่ากฎระเบียบต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัดสมบูรณ์แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลง นั้นในข้ันนี้เป็นระยะที่

บุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมข้ึนสู่ความคิดท่ีเป็นของตนเองใช้เหตุผลโดยค�านึงถึงความยุติธรรมและ

พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�า

 เพียเจท์ เชื่อว่าการที่บุคคลจะพัฒนาจากขั้นยอมรับกฎเกณฑ์จากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตนมายังขั้น

การยอมรบัการเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑ์นีเ้กดิจากการทีบ่คุคลได้สมัผสักบัสภาวะรอบตวัทีก่ว้างขวาง

ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการมีบทบาทในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มคนในสังคมประกอบกับพัฒนาการทางสติปัญญา

และประสบการณ์ของตนเองวเิคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  จนในทีสุ่ดบคุคลกจ็ะได้ข้อสรุปต่าง ๆ  ทีเ่ป็น

หลักการในใจของตนเอง
15

 ๑.๒ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg)

 โคลเบิร์ก (Kohlberg) เชือ่ว่าพฒันาการทางจรยิธรรมของแต่ละบคุคลจะผ่านไปตามขัน้พฒันาการ 

(Sequential stage) โดยมีพื้นฐานมาจากการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และเชื่อว่าการรับรู้ทางสังคม

และบทบาททางสังคมของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับพัฒนาการทาง

จริยธรรมของบุคคลนั้นส�าหรับการตัดสินคุณธรรมตามขั้นต่างๆ นั้น โคลเบิร์กเห็นว่าเป็นผลมาจาก

 15
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒.
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ประสบการณ์ในการปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอืน่ซึง่โคลเบร์ิกเชือ่ว่าสิง่เหล่านัน้จะน�าไปสูก่ารเรยีนรูส่้วนบคุคล

มากกว่าจะเป็นรปูแบบของวฒันธรรมท่ีสงัคมวางไว้ นอกจากนีโ้คลเบิร์กยงัเหน็ว่าบคุคลทีจ่ะมจีรยิธรรม

ขั้นสูงหรือสามารถใช้เหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงได้นั้น จะต้องสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะและความ

สามารถในการรับรู้ทางสังคมในระดับสูงก่อนโดยล�าดับข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของ 

โคลเบิร์กนั้นแบ่งออกเป็น ๓ ระดับและแต่ละระดับสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น
16

 ได้แก่

 ระดับที่ ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์(Pre Conventional level) ช่วงอายุ ๒-๑๐ ปี หมายถึง 

ระดับที่การตัดสินใจเลือกกระท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ค�านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้อื่น

พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี ๒ ขั้นคือ

 ขั้นที่ ๑ (อายุ ๒-๗ ปี) ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษคือการมุ่งที่จะหลบหลีกมิให้ตนเอง 

ถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับและจะยอมท�าตามค�าสั่งของผู้ใหญ่เพราะเป็นผู้ที่

มีอ�านาจเหนือตน

 ขั้นที่ ๒ (อายุ ๗-๑๐ ปี) ใช้หลักการแสวงหารางวัลคือการเลือกกระท�าในสิ่งที่จะน�าความพอใจ

มาให้ตนเองเท่านั้น

 ระดับที่ ๒ ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) ช่วงอายุ ๑๐-๑๖ ปี หมายถึง 

การกระท�าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆของตนหรือท�าตามกฎหมายและศาสนา บุคคลผู้มีจริยธรรม 

ในระดบันีย้งัต้องมกีารควบคุมจากภายนอกแต่กม็คีวามสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเราและสามารถ

ที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้ สามารถแบ่งเป็น ๒ ขั้นต่อเนื่องจาก ๒ ขั้นแรก คือ

 ขัน้ที ่๓ (อาย ุ๑๐-๑๓ ปี) ใช้หลกัการท�าตามท่ีผู้อืน่เหน็ชอบยงัไม่เป็นตัวของตัวเองชอบคล้อยตาม

การชักจูงของผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนๆ

 ขั้นที่ ๔ (อายุ ๑๓-๑๖ ปี) ใช้หลักการท�าตามหน้าที่ของสังคมมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

ตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของตนจึงถือว่าตนมีหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมของตน

ก�าหนดหรือคาดหมาย

 ระดับที่ ๓ ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional level) ช่วงอายุ ๑๖ ปีข้ึนไป  

หมายถงึการตดัสนิข้อขดัแย้งด้วยการน�ามาไตร่ตรองชัง่ใจตนเองและตดัสนิใจไปตามแต่ว่า จะเหน็ความ

ส�าคัญของสิ่งใดมากกว่ากันแบ่งออกได้เป็น ๒ ขั้นต่อเนื่องจาก ๔ ขั้นแรกตามล�าดับดังนี้คือ

 16
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพ-

มหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๒๙-๓๐.
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 ขั้นที่ ๕ ใช้หลักการท�าตามค�ามั่นสัญญาเห็นความส�าคัญของคนส่วนใหญ่ไม่ท�าตนให้ขัดต่อสิทธิ

อันพึงมีพึงได้ของบุคคลอื่นสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้

 ขัน้ที ่๖ ใช้หลกัการยดึหลกัอดุมคตสิากลซ่ึงเป็นขัน้พัฒนาการทีสู่งสุดแสดงทัง้การมคีวามรู้สากล

นอกเหนอืจากกฎเกณฑ์ในสงัคมของตนและการมีความยดืหยุน่ทางจรยิธรรมเพ่ือจดุมุง่หมายในบัน้ปลาย

อันเป็นอุดมคติยิ่งใหญ่

 ตามทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการทางความคิดเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนาหรือม ี

การพัฒนาช้าเร็วต่างกันโดยระดับจริยธรรมของบุคคลสามารถวัดได้จากเหตุผลเชิงจริยธรรมบุคคลนั้น

และสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมให้สูงกว่าเดิมได้โดยการเปิดโอกาสให้

บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรมร่วมกับผู้อื่นการได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับ 

ผู้อื่นจะท�าให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต�่าเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น

 ส�าหรับการพัฒนาจริยธรรมตามกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดสามารถท�าได้หลายวิธี  

ดังสรุปได้ต่อไปนี้
17

 ๑.  การให้ความรู้ขั้นสูงเป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่าที่เคย

เป็นอยู่ (ขั้นสูงกว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ ๑ ขั้น)

 ๒.  การมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมเป็นการจัดประสบการณ์ให้บุคคลได้มี

โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม

 ๓.  การให้แสดงบทบาทสมมติเป็นการจัดให้บุคคลได้รับโอกาสสวมบทบาทอื่นนอกเหนือจาก 

ที่ตนเป็นอยู่และบทบาทนั้นควรเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการรับเอาความคิดและความรู้สึกของคนอื่นจะ

ก่อให้เกิดความคิดความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมและไม่ยึดติดอยู่แต่ตนเอง

 ๔.  การฝึกเผชิญกบัปัญหาความขดัแย้งเชงิจริยธรรมกล่าวคอืการฝึกเผชญิกบัปัญหาความขัดแย้ง

เชิงจริยธรรมจะช่วยฝึกให้บุคคลได้คิดวิเคราะห์อภิปรายโต้แย้งกันและตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น

รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมด้วยโดยปัญหาที่น�ามาใช้ในการอภิปรายนั้นควรเป็นปัญหาที่สามารถใช้

เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับท่ีตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมที่เป็นอยู่และระดับท่ีสูงกว่าของ

บุคคลนั้นๆ

 ๕.  การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นกล่าวคือการที่บุคคลมีบรรยากาศที่เอื้อ 

ต่อการแสดงความคิดเห็นอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง

เปิดเผยจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลให้สูงขึ้นได้
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 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าตามความเชื่อของกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดนั้นเช่ือว่า

พฒันาการทางจรยิธรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัพฒันาการทางสตปัิญญาและวยัของบคุคล

น้ันๆและเห็นว่าการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลควรจะพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันตาม

ความสามารถทางการคิดและวัยของบุคคล

  ๒.  กลุ่มแนวคิดจิตพิสัย

 นักคิดกลุ่มจิตพิสัยมุ่งอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลโดยมองว่ามีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับระดับคุณภาพของการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ (Affective Domain) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่ส�าคัญ

ในกลุ่มนี้คือทฤษฎีจ�าแนกระดับคุณภาพของการเรียนรู้ด้านจิตใจ จุดเน้นส�าคัญของทฤษฎีนี้เช่ือว่า 

การเรียนรู้ด้านจิตใจจะครอบคลุมความสนใจเจตคติค่านิยมลักษณะนิสัยของบุคคลและเช่ือว่าการเกิด

เจตคติและการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมีขั้นตอนส�าคัญดังนี้

  ๑.  ขั้นการรับรู้ (Perceiving or Receiving)

  ๒.  ขั้นการตอบสนอง (Responding)

  ๓.  ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing)

  ๔.  ขั้นจัดระบบ (Organizing)

  ๕.  ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย (Characterization)

 จากแนวคดิจติพสิยัจะเหน็ได้ว่าในการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของบคุคลนัน้ส่ิงส�าคญัทีจ่ะเป็น

ตวับ่งชีถ้งึความส�าเรจ็ในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของบคุคลกค็อืการเรยีนรูด้้านจติใจของบคุคลนัน้

โดยแนวทางในการพัฒนาจะมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเร่ิมจากการให้บุคคลมีโอกาส 

รับรู้และสนใจในเรื่องที่จะปลูกฝังมีโอกาสในการตอบสนองต่อสิ่งที่สนใจเห็นคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติและ

น�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอและท้ายที่สุดก็คือการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย

  ๓. กลุ่มแนวคิดพฤติกรรมนิยม

 นักคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ได้รับจากการกระท�าที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นซ่ึงผล 

จากการกระท�านัน้มอียู ่๒ ประเภ ทได้แก่ ผลประเภทเสรมิแรงซึง่ท�าให้พฤติกรรมนัน้มอีตัราเพ่ิมขึน้และ

ผลประเภทถูกลงโทษซึ่งท�าให้พฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือหมดไป

 ส�าหรับวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมนั้นพบว่าสามารถพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลได้ด้วยกระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยความพึงปรารถนาตามขั้นตอนที่

ส�าคัญ ดังนี้
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  ๑.  บ่งชี้หรือก�าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนและมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้

  ๒.  ใช้แรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการโดยตัวเสริมแรงที่น�ามาใช้อาจเป็นตัวเสริมแรง 

ทางสังคมเช่นการให้ค�าชมเชยยกย่องให้ความสนใจให้เกียรติเป็นต้นหรืออาจเป็นตัวเสริมแรงที่เป็น 

รางวัลสิ่งของที่สามารถน�ามาแลกกับสิ่งของที่ผู้ปรับพฤติกรรมต้องการหรืออาจจะให้แรงเสริมโดยการ

ให้ท�ากิจกรรมอื่นที่ชอบทั้งนี้การเสริมแรงที่ใช้ต้องเหมาะสมกับอายุของผู้รับการปรับพฤติกรรม

  ๓.  ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการปรับพฤติกรรมเมื่อมีพฤติกรรม 

ทีต้่องการเกิดขึน้ควรให้แรงเสริมทนัทีในช่วงแรก ๆ  ของการปรบัพฤตกิรรม แต่เมือ่เวลาผ่านไประยะหนึง่

แล้วการให้แรงเสริมควรจะเปลี่ยนเป็นแบบครั้งคราวเพื่อให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่อย่างถาวร จากแนวคิด

พฤตกิรรมนยิมจะเห็นได้ว่าในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของบคุคลนัน้ต้องก�าหนดพฤตกิรรมคณุธรรม

จริยธรรมทีจ่ะพฒันาให้ชัดเจนสามารถวดัและสังเกตได้โดยวธิกีารส�าคญัในการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

ของบุคคลตามแนวคิดนี้คือการปรับพฤติกรรมที่อาศัยตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

  ๔.  กลุ่มแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์

 แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลโดยใช ้

รปูแบบปฏิสมัพนัธ์นยิม (Interactionism Model) และทฤษฎต้ีนไม้จรยิธรรมมาเป็นกรอบในการก�าหนด

สาเหตุต่างๆ ของพฤติกรรม
18

 ซึ่งตามรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเชื่อว่าสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล 

มีอย่างน้อย ๔ สายหลักดังนี้

  ๑.  สาเหตุฝ่ายสถานการณ์ซึ่งได้แก่สิ่งต่างๆที่รอบตัวบุคคลเช่นปทัสถานทางสังคมการ

สนับสนุนจากบุคคลรอบตัวเป็นต้น

  ๒.  สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะเดิมซึ่งเป็นจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ติดตัวมาหรืออาจเกิดจาก

การถ่ายทอดทางสังคมเช่นสุขภาพจิต ประสบการณ์ทางสังคม สติปัญญาค่านิยมเป็นต้น

  ๓.  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุฝ่ายสถานการณ์กับฝ่ายจิตลักษณะเดิมซ่ึงเรียกว่าปฏิสัมพันธ์

แบบกลไก (Mechanical Interaction)

  ๔.  สาเหตุฝ่ายจิตลักษณะตามสถานการณ์หรือที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ภายในตนเช่นเจตคต ิ

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเครียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้น

 ส่วนทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมได้ท�าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งโดยได้

ท�าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ  ของคนไทยทั้งเด็กและ

 18
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์เล่ม ๒ จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาการศึกษา, หน้า ๑๐๕-

๑๐๘.
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ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ ๖-๖๐ ปีว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้างและได้น�ามาประยุกต์เป็น

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส�าหรับคนไทยขึ้นโดยแบ่งต้นไม้จริยธรรมออกเป็น ๓ ส่วน
19

 ดังนี้

  ๑.  ส่วนท่ีหนึง่ได้แก่ดอกและผลไม้บนต้นท่ีแสดงถงึพฤตกิรรมการท�าดลีะเว้นชัว่และพฤตกิรรม

การท�างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอ้ือเฟื้อ

ต่อการพัฒนาประเทศ

  ๒.  ส่วนทีส่องได้แก่ส่วนล�าต้นของต้นไม้แสดงถึงพฤติกรรมการท�างานอาชพีอย่างขยนัขันแข็ง

ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ด้านคือ

   ๑) เหตุผลเชิงจริยธรรม  ๒) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง

   ๓) ความเชื่ออ�านาจในตน  ๔) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

   ๕) ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม

  ๓. ส่วนที่สามได้แก่รากของต้นไม้ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท�างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง 

ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๓ ด้านคือ

   ๑) สติปัญญา   ๒) ประสบการณ์ทางสังคม

   ๓) สุขภาพจิต

 จิตลักษณะท้ังสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล�าต้นของต้นไม้

กไ็ด้กล่าวคอืบคุคลจะต้องมลีกัษณะพืน้ฐานทางจิตใจ ๓ ด้านในปริมาณทีสู่งพอเหมาะกบัอายจึุงจะเป็น

ผู้ท่ีมีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะท้ัง ๕ ประการที่ล�าต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง ๕ นี ้ 

จะพฒันาไปเองโดยอตัโนมตัถ้ิาบุคคลทีม่คีวามพร้อมทางจติใจ ๓ ด้านดงักล่าวและอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ทางบ้านทางโรงเรียนและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิต

ลักษณะบางประการใน ๕ ด้านนี้โดยวิธีการอื่นๆ ด้วย ฉะนั้น จิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ จึงเป็น

สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเองนอกจากนี้จิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ ที่รากนี้

อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล�าต้น

  ๕.  กลุ่มแนวคิดสังคมวิทยา

 แนวคิดสังคมวิทยาเป็นแนวคิดท่ีเน้นการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรค์และแบบแผนความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกลุ่มองค์การและสังคมซึ่งตามแนวคิดนี้มองว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

 19
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒-๕.
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 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและการประพฤติปฏิบัติต่างๆ 

จากการเรียนรู้นั้นท�าให้บุคคลมีพฤติกรรมบุคลิกภาพค่านิยมเจตคติแรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม

ในสังคมของตนรวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

 บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการขัดเกลาทางสังคมให้กับบุคคลได้แก่ พ่อแม่ ครู เพื่อน พระและ

สื่อมวลชนส�าหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยา สามารถท�าได้หลายวิธีดังสรุป

ได้ต่อไปนี้
20

 ๑.  การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ถือเป็นการบอกกล่าวอย่างชัดเจนถึงส่ิงท่ีควรและไม่ควรกระท�า

ซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างทางบุคลิกภาพและการพัฒนาทางด้านต่างๆ  

ของบุคคล

 ๒.  เป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ถือเป็นการอบรมเล้ียงดูแบบไม่รู้ตัว กล่าวคือบุคคลจะเรียนรู้ 

จากการสงัเกตพฤตกิรรมของพ่อแม่และซึมซบัเข้าไปในจิตใจ จนหล่อหลอมมาเป็นบคุลิกภาพของบคุคล

 ๓.  การอบรมสั่งสอนจากครู ถือเป็นการชี้น�าแนวทางหรืออ�านวยโอกาสให้ผู้เรียนด�าเนินเข้าสู่

ปัญญา ครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่รับช่วงต่อจากพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมขัดเกลา

ลักษณะนิสัยของนักเรียนและมีบทบาทในการเป็นตัวแบบให้แก่นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ

 ๔.  การอบรมสั่งสอนจากพระ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยหลักค�าสอน

และการจัดกิจกรรมทางศาสนา

 ๕.  การเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน ถือเป็นการพัฒนาและสร้างอัตมโนภาพแห่งตนที่แตกต่างจาก 

พ่อแม่และครเูป็นการเปิดโอกาสทีส่�าคญัในการฝึกหดัทกัษะในการสวมบทบาทของบคุคลและให้บคุคล

ได้เรียนรู้บทบาทและค่านิยมทางสังคมที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องการสอน

 ๖.  การเรียนรู้จากสื่อมวลชน ถือเป็นการให้ตัวแบบที่ส�าคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถรับรู้ในสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตและสิ่งที่จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ได้ว่าแนวคดิสงัคมวทิยาเชือ่ว่ากระบวนการทางสงัคมเป็นกระบวนการส�าคญั

ทีท่�าให้บคุคลได้เรยีนรู้การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่โดยบคุคลท่ีมบีทบาทส�าคญัในการขัดเกลาทางสังคมได้แก่ พ่อ

แม่ ครู เพื่อน พระและสื่อมวลชนซึ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้จึงเชื่อว่า

เกิดมาจากการที่บุคคลได้รับการขัดเกลาทางสังคมผ่านตัวแทนทางสังคมที่ส�าคัญ

 20
 งามตา วนนิทานนท์, ลกัษณะทางพทุธศาสนาและพฤตกิรรมศาสตร์ของบดิามารดาทีเ่ก่ียวข้องกบัการอบรม

เลี้ยงดูบุตร, รายงานการวิจัยฉบับที่ ๕๐, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖, หน้า 
๑๒๒. 
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 ๖.  กลุ่มแนวคิดทางศาสนา

 ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันสามารถแก้ไขหรือบรรเทาลงได้ด้วยศาสนาเนื่องจากต้นเหตุของ

ปัญหาต่างๆ ในสังคมนั้นมาจากการกระท�าของมนุษย์ การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ไขที่ตัวมนุษย์เองศาสนา

ทกุศาสนาทีช่าวไทยนบัถอืล้วนมแีนวค�าสอนทีส่่งเสรมิการพฒันาปัจเจกบคุคลด้านจติส�านกึและเจตคติ

และส่งเสรมิการพฒันาปัจเจกบคุคลด้านจติส�านกึและเจตคติและส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบคุคลในการ

ด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น เมื่อมนุษย์สามารถพัฒนาตนได้ก็สามารถช่วยตนเองได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ด้วยความสงบสุขและสามารถน�าตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในท่ีสุด ในปัจจุบันศาสนาจะมีบทบาทส�าคัญ

ในการพัฒนาบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
21

 ๑.  การพัฒนาบุคคลด้านจิตส�านึกและเจตคติหลักค�าสอนทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญและ

เป็นหลักในการกล่อมเกลาบุคคลให้มีความส�านึกและเจตคติที่ถูกต้องดีงาม ศาสนาเป็นเครื่องต่อต้าน

และก�าจัดสัญชาตญาณฝ่ายต�่าของมนุษย์ท�าให้มนุษย์ลดทอนกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวและการ

ประทษุร้ายผู้อืน่ ศาสนายงัส่งเสรมิคณุธรรมของมนษุย์ในทางสร้างสรรค์ให้มนษุย์มีความรักความเมตตา

ความเสียสละและความสงบสุขเยือกเย็นตลอดจนพร้อมที่จะท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 ๒.  การพฒันาบคุคลในการด�าเนินชวีติร่วมกบัผู้อืน่ในพุทธศาสนามหีลักธรรมหลายข้อทีส่่งเสริม

ให้บุคคลด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยดี โดยพุทธศาสนามีหลักการว่าหากบุคคลคิดดีมีใจเป็นกุศลแล้ว

ย่อมพูดดีและท�าดีบุคคลผู้พัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแล้วจึงเป็นผู้ด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

สงบสุขและท�าให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้

 สรุปว่า จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มแนวคิด มีความเชื่อพ้ืนฐานเก่ียวกับพัฒนาการทาง

จริยธรรมของบุคคลที่แตกต่างกันซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นก็จะน�าไปสู่แนวคิดและวิธีการในการ

พัฒนาจริยธรรมของบุคคลที่ต่างกันด้วย กล่าวคือกลุ่มแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซ่ึงเชื่อว่า

พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเป็นไปตามข้ันและข้ึนอยู่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล

ในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่าง ๆ ทางสังคม ในขณะที่กลุ่มแนวคิดจิตพิสัยซึ่งมุ่งอธิบาย

พฒันาการทางจรยิธรรมของบคุคลโดยมองว่ามคีวามเกีย่วข้องสัมพันธ์กบัระดับคณุภาพของการเรียนรู้

ด้านจติใจ ดงันัน้ ในการพัฒนาจริยธรรมของบคุคลจงึมุง่เน้นให้บคุคลสามารถทีจ่ะปฏบิติัตนตามคุณธรรม

จรยิธรรมทีย่ดึถอืในวถีิการด�าเนนิชวีติของตนอย่างสม�า่เสมอจนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัติดตัว ส่วนแนวคดิ

พฤติกรรมนิยมท่ีเน้นให้ความส�าคัญกับการให้แรงเสริม ดังนั้น กลุ่มแนวคิดดังกล่าวจึงสนใจที่จะน�า 

 21
 ภัทรพร ศิริกาญจน, ความรู้พื้นฐานทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๓๖), 

หน้า ๑๒๗-๑๒๙.
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การเสริมแรงมาใช้ในการปรับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลส�าหรับแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งมุ่ง

เน้นการพฒันาพฤติกรรมจรยิธรรมของบุคคลโดยอาศยัข้อมลูจากงานวจัิยเป็นเคร่ืองมอืในการตดัสนิใจ

ก็จะให้ความส�าคัญกับวิธีการก�าหนดพฤติกรรมท่ีจะพัฒนา รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพัฒนาจริยธรรม

ของบุคคลให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
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บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณ
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม1

พระมหาประยูร โชติวโร และคณะ
2

กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อต้ังข้ึนตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา 

พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ

สังคม” โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนิสิตบรรพชิตที่ส�าเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว จะต้องปฏิบัติ

ศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี
3
 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่า

ด้วยการปฏบิตัศิาสนกจิ และการออกปฏบิตัศิาสนกจิของนสิิตทุกรูป มหาวทิยาลัยมคีวามมุง่หวงัให้นสิิต

ทุกท่านได้ปฏิบัติตามพุทโธวาทที่ว่า 

 “จรถ ภิกฺขเว จาริก� พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย  

เทวมนุสฺสาน� 

 แปลว่า ภกิษทุัง้หลายเธอทัง้หลาย จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุข ของชนจ�านวนมาก

เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”

 

 1
 บทความที่มีเนื้อหาซึ่งรวบรวมข้อมูลจากผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการ

สังคมของนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตประจ�าภาคการศึกษา 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๔ 
 2 พระมหาประยูร โชติวโร (ค�ามา) ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี นายเกษม ประกอบดี 
นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ และนายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 พระมหาประยูร โชติวโร (ค�ามา) ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี นายเกษม ประกอบดี 
นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ และนายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒384

 การปฏบิตัศิาสนกจิและปฏบัิติงานบรกิารสงัคมของนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

งานบริการสังคมที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส�าคัญของการส�าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๗ การส�าเร็จการศึกษา ในข้อ ๖๔ ซึ่งก�าหนดสาระ

ส�าคญัไว้ว่า นสิติผูส้�าเรจ็การศกึษาต้องสอบได้หน่วยกติสะสมครบตามหลักสูตร, ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน และไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงการไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย  

ข้อหนึ่ง คือ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา ๑ ปี ส�าหรับนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ 

ชั่วโมง ส�าหรับนิสิตคฤหัสถ์ 

 บทความนีมุ้ง่ท�าการศกึษาผลการปฏบิตัศิาสนกจิตามรปูแบบการปฏบิตัศิาสนกจิและปฏิบตังิาน

บริการสังคมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 

ศาสนกจิและปฏบัิตงิานบรกิารสงัคมเพือ่สนองงานคณะสงฆ์ตามพนัธกิจท้ัง ๖ ด้านและงานตามนโยบาย 

และน�าไปสู่การพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจและ 

ปฏิบัติงานบริการสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาครั้งนี้แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ การด�าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงาน

บรกิารสงัคม ปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตัศิาสนกจิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการปฏบิติั

ศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม และสรุป มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การด�าเนินงานการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต รุ่น ๖๔

 การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ 

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นข้อก�าหนดในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจของนิสิตเป็นฉบับแรก ต่อมาได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๒/๒๕๓๒ เรื่อง การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต เพ่ือก�าหนดการปฏิบัติงาน 

ของพระบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบ ๔ ปีแล้ว เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติศาสนกิจ ฉบับที่ ๒ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายหลังมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับรองสถานะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ได้มีการออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ สาระส�าคัญ

ก�าหนดให้นสิติผูศ้กึษาครบตามหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ มผีลการเรยีนค่าเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า ๒.๐๐ 

ผ่านการปฏบิตัวิปัิสสนากมัมฏัฐาน ได้ปฏบิตัศิาสนกจิสนองงานในกจิการคณะสงฆ์และงานตามนโยบาย
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385บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา หรือ ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที ่

พึงประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในข้อ ๕ ได้ก�าหนดความหมายของค�าที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติศาสนกิจไว้ ดังนี้

 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

 นสิติปฏบิตัศิาสนกจิ หมายความว่า พระภกิษหุรือสามเณรผู้ศกึษาครบตามหลักสตูรพุทธศาสตร

บัณฑิตและก�าลังปฏิบัติศาสนกิจ

 ศาสนกิจ หมายความว่า การสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย

และได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติศาสนกิจไว้ในข้อ ๑๐ ว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๒) เพือ่การสนองงานในกจิการคณะสงฆ์

 ๓) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน

 ๕) เพื่อสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 จากความหมายของนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ จึงสรุปความหมายของการ

ปฏิบัติศาสนกิจไว้ว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” หมายความว่า การปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 การปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ ๒๐๐ ชั่วโมงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มหาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในข้อ ๓ ได้ก�าหนด

ความหมายของค�าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริการสังคมไว้ ดังนี้

 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม

 นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม หมายความว่า นิสิตคฤหัสถ์ที่ก�าลังศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และก�าลังปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบติังานบรกิารสงัคม หมายความว่า การปฏบิตังิานด้วยการให้บรกิารแก่สงัคมตามทีค่ณะ

กรรมการก�าหนด และตามข้อ ๘ การปฏิบัติงานบริการสังคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์  ๒) เพื่อสนองงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 ๓) เพื่อสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์   ๔) เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒386

 จากความหมายของนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริการสังคม จึงสรุปความหมาย 

ของการปฏบิตังิานบรกิารสงัคมไว้ว่า “การปฏบิตังิานบริการสังคม” หมายความว่า นสิิตคฤหสัถ์ทีก่�าลัง

ศกึษาตามหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย และก�าลังปฏบิติั

งานบริการสังคมเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย 

 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ  

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ต้ังแต่ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ก�าหนดให้นิสิตรุ่น ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปฏิบัติศาสนกิจในรูปของ

โครงการปฏบิตัศาสนกจิ ซึง่เป็นผลจาการศกึษาและวิจยัโครงการวจิยัและพฒันาพระนิสติสูอ่ดุมการณ์

พระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม และโครงการพระนิสติธรรมทายาทเพือ่พฒันาสงัคม ทีไ่ด้ด�าเนนิการมาต้ังแต่

ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โครงการได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ 

การให้แนวคิดการจัดท�าโครงการ การจัดท�ากระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความ

เข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นท่ีประชุมพัฒนาโครงการตามวิทยาเขต และวิทยาลัย เพื่อให้พระนิสิต 

เกิดทักษะในการเขียนโครงการ และสามารถน�าทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัดโครงการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการด�าเนินการดังกล่าว ได้เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 

จ�านวน ๖๖ โครงการฯ ท่ัวประเทศ ท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

เกดิการขบัเคลือ่นในระดบันโยบายว่าด้วยการพฒันาการปฏบิตัศิาสนกจิในรปูแบบของโครงการ มกีาร 

น�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาสื่อและชุดความรู้

โครงการ และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ  ในระดับพื้นที่ ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุ่น ๖๓ เป็นต้นมา จึงได้ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงาน

คณะสงฆ์ตามพันธกิจหรืองานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา 

ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์

 การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ 

 ตามที ่มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ได้ก�าหนดให้นสิิตปฏบิติัศาสนกจิในปีการศกึษา 

๒๕๖๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ เสนอการปฏิบัติปฏิบัติในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

ที่มีวัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และ

ช่วยพัฒนาสงัคมอย่างเป็นรปูธรรมและมคีวามชัดเจนมากยิง่และได้ยืน่ค�าร้องขอปฏบิติัศาสนกจิในระบบ

ปฏบัิตศิาสนกิจออนไลน์ตามขัน้ตอนทีม่หาวทิยาลัยก�าหนด และมมีตกิ�าหนดให้การปฐมนเิทศนสิติปฏบิติั
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ศาสนกิจ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ รุน่ที ่๖๔ ตามข้อ ๑๖ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ก�าหนดจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

เป็นรายภาค ประกอบด้วย (๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒) ภาคกลาง (๓) ภาคเหนือ และ  

(๔) ภาคใต้ โดยความร่วมมอืและการมีส่วนร่วมของวทิยาเขต วทิยาลยั ห้องเรยีน และหน่วยวทิยบริการ

 การด�าเนินการจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี 

เป้าหมายนิสิตต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจทั้งสิ้นจ�านวน ๑,๖๐๐ รูป 

ทั่วประเทศ และเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตทั้งสิ้น ๑,๔๖๗ รูป (๘๓.๘๙) ในแต่ละภาค ได้แก่ 

 ๑)  ภาคกลาง จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน ๕๓๖ รูป 

 ๒)  ภาคเหนือ จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตพะเยา ต�าบล

แม่กา อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ�านวน ๓๔๑ รูป 

 ๓)  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดัปฐมนเิทศนสิติ วันที ่๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วทิยาเขต

ขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�านวน ๕๑๘ รูป 

 ๔)  ภาคใต้ จดัปฐมนเิทศนสิติ วนัที ่๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มจร วทิยาเขตนครศรธีรรมราช 

ต�าบลมะม่วงสองต้น อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน ๗๒ รูป 

 การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ดังนี้

 ๑)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และ

สามารถด�าเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

 ๒)  เพือ่ให้นสิิตปฏบิติัศาสนกจิทราบแนวปฏบัิติและสามารถแปลงนโยบายไปสูก่ารจดัท�าโครงการ

ปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้

 ๓)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ

 ๔)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธ-

ศาสนาและสังคม

 การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ในแต่ละภาคมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ๑. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคกลาง

  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา มจร จัดการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ 
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ประจ�าภาคกลาง พิธีเปิดโครงการโดยพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน

และบรรยาย หัวข้อ”การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดย พระมหา

ราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

  พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า 

...มจร ได้ก�าหนดให้นสิติปฏบิตัศิาสนกิจจะต้องปฏิบติัศาสนกจิ ในเพศบรรพชติเป็นเวลา ๑ ปี เพ่ือปฏบิติั

งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มจร  

มพีนัธกจิ ๔ ด้าน คอื (๑) ผลติบณัฑติ (๒) วจิยัและพัฒนา (๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

(๔) ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

  การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านท้ังหลายได้น�าความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา

ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวังตามนวลักษณ์ 

๙ ประการ หรืออย่างน้อย ๕ ข้อขึ้นไปทุกท่านคงจ�าได้ คือ 

  ๑)  ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้)   ๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด

  ๓)  เป็นผู้น�าด้านจิตใจและปัญญา   ๔) มีทักษะด้านภาษา 

  ๕)  มีศรัทธาอุทิศตน     ๖) รู้จักเสียสละ 

  ๗)  รู้เท่าทันสังคม     ๘) สั่งสมโลกทัศน์ 

  ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

  คุณลักษณะดังกล่าวจะไปช่วยหนุนเสริมให้การปฏิบัติศาสนกิจของทุกท่านเป็นไปตามพันธกิจ 

ในข้อบริการสังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน

ตามความถนัดที่ทุกท่านได้จัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจ โดยเฉพาะงานใน ๔ ด้านส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับทุกท่านโดยตรง คือ เผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ 

  พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รายงานต่อประธานว่า การปฏิบัติ

ศาสนกิจมีการพัฒนามาโดยล�าดับโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเป็นผลจาการศึกษาและวิจัยโครงการ

วิจัยและพัฒนาพระนิสิตสู่อุดมการณ์พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม และโครงการพระนิสิตธรรมทายาท 

เพื่อพัฒนาสังคม โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี และ ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ด�าเนินการมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

โครงการได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการเขียนโครงการ การให้แนวคิดการจัดท�า

โครงการ การจัดท�ากระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพ้ืนท่ีประชุม
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พฒันาโครงการตามวทิยาเขต และวทิยาลยั เพือ่ให้พระนสิติเกดิทกัษะในการเขียนโครงการ และสามารถ

น�าทักษะดังกล่าวไปต่อยอดในการจัดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  ผลการด�าเนินการดังกล่าว ได้เกิดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ จ�านวน ๕๕ โครงการฯ  

ทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกและถือเป็นโครงการต้นแบบ เกิดการขับเคลื่อนในระดับนโยบายว่าด้วย

การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ มีการน�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน ์

มาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาสื่อและชุดความรู้โครงการ และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ

ต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 

  หลงัจากนัน้ ได้มกีารชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัศิาสนกจิตามข้อบงัคบัและการส�าเรจ็การ

ศกึษาตามนโยบายของมหาวทิยาลยั” โดย พระมหากฤษดา กตฺิติโสภโณ,ดร. ผู้อ�านวยการส่วนทะเบยีน

นิสิต ท่านได้น�าเสนอเป็นค�าถามและตอบในเรื่องของคุณสมบัติของการปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติ 

ศาสนกิจ การส�าเร็จการศึกษาและการออกหนังสือส�าคัญ ผ่านวิธีการบรรยายแบบถามตอบ ๑๗ ข้อ 

ตรงประเด็นและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ

  ในช่วงบ่าย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงการน�านโยบายไปสู่

การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการใน ๔ ค�าถามส�าคัญ 

  ๑)  ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒) ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓) ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔)  เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

 การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา  ๔)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

  ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ ๖) กลุม่ปฏบิตัศิาสนกจิด้านสาธารณสงเคราะห์

  การประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร่วมเป็นวทิยากรและผูช่้วยวทิยากรประจ�ากลุม่ และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุ่ม ด�าเนนิรายการ 

โดย พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พบว่า ในการปฏิบัติ

ศาสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่า 

  ๑)  ต้องท�างานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

  ๒) มีการบูรณาการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น 

27. ������ ���. (������) 383-418.indd   389 17/5/2562   10:36:56



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒390

  ๓)  การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

  ๔)  ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในงานการท�างาน 

  ๕)  การสื่อสารสาธารณะ

  ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท่ี ๖๔ ประจ�าภาคกลาง โดย 

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้อนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

ท่านได้กล่าวถึงความส�าคัญของการปฏิบัติศาสนกิจว่ามีการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องมาโดยล�าดับเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนิสิตต่างจากสมัยท่านที่ไม่มีการหนุนเสริมหรือ

เตรียมความพร้อมในลักษณะนี้  

  การด�าเนินการในวันนี้ท�าให้ทุกท่านได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ สามารถแปลงนโยบายไปสู่ก ารจัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ มีเวทีในการ 

แลกเปลีย่นปัญหา อุปสรรคและมวิีธแีก้ปัญหาหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการปฏิบตัศิาสนกจิตามประเดน็งาน

กิจการคณะสงฆ์ท่ีทุกท่านสนใจ แล ะส�าคัญที่สุดเช่ือว่าทุกท่านมีทัศนคดีที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ 

เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ ช่วยพัฒนาสังคม มีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและ

สังคม หลังจากนั้นได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน

 ๒. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ

  เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

จัดปฐมนเิทศก่อนออกปฏบัิติศาสนกจิ รุ่นที ่๖๔ ประจ�าภาคเหนอื พธิเีปิดโครงการโดยพระราชวรมนุ,ี ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานและบรรยาย หัวข้อ “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดย พระราชปริยัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา และเจ้าคณะจังหวัด

พะเยา 

  พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า 

...มจร ได้ก�าหนดให้นสิติปฏบิตัศิาสนกิจจะต้องปฏิบติัศาสนกจิ ในเพศบรรพชติเป็นเวลา ๑ ปี เพ่ือปฏบิติั

งานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มจร  

มีพันธกิจ ๔ ด้าน คือ 

  ๑)  ผลิตบัณฑิต      ๒) วิจัยและพัฒนา 

  ๓)  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ๔) ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านท้ังหลายได้น�าความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา

ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวังตามนวลักษณ์ 

๙ ประการ หรืออย่างน้อย ๕ ข้อขึ้นไปทุกท่านคงจ�าได้ คือ 
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  ๑) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้)   ๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด

  ๓)  เป็นผู้น�าด้านจิตใจและปัญญา   ๔) มีทักษะด้านภาษา 

  ๕)  มีศรัทธาอุทิศตน     ๖) รู้จักเสียสละ 

  ๗)  รู้เท่าทันสังคม     ๘) สั่งสมโลกทัศน์ 

  ๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

  คุณลักษณะดังกล่าวจะไปช่วยหนุนเสริมให้การปฏิบัติศาสนกิจของทุกท่านเป็นไปตามพันธกิจ 

ในข้อบริการสังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน

ตามความถนดัทีทุ่กท่านได้จดัท�าโครงการ โดยเฉพาะงานใน ๔ ด้านส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัทกุท่านโดยตรง 

คือ เผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ 

  นอกจากนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการฝึกคิดการวิเคราะห์ เช่น มีเงิน ๑๐ บาท ซื้อไป ๔ บาทจะต้อง

ถอนเงนิคนืเท่าไร ค�าตอบอยูท่ีว่่าเราใช้เงนิเท่าไรซ้ือ และเร่ืองอาย ุพ่ีอาย ุ๑๐ ปี น้องอายคุร่ึงหนึง่ของพ่ี 

ถ้าพี่อายุ ๖๐ ปีน้องจะอายุเท่าไร เป็นแนวทางที่อดีตนายกท่านพูดไว้

 การนี้พระราชปริยัติ ได้รายงานต่อประธานว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีการพัฒนามาโดยล�าดับ 

โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบ

ของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ 

ดังนี้

 ๑)   เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และ

สามารถด�าเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

  ๒)  เพือ่ให้นสิิตปฏบิติัศาสนกจิทราบแนวปฏบัิติและสามารถแปลงนโยบายไปสูก่ารจดัท�าโครงการ

ปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้

 ๓)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ

  ๔)  เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธ-

ศาสนาและสังคม

 การป ฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส�าหรับภาคเหนือ   

จัดปฐมนิเทศนสิติ วนัที ่๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ มจร วทิยาเขตพะเยา ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา

27. ������ ���. (������) 383-418.indd   391 17/5/2562   10:36:57



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒392

   หลังจากนั้น พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยกากองกิจการนิสิต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 

หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ได้ให้แนวทางในการจัดท�าโครงการ และชี้แจงการน�านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ ใน ๔ ค�าถามส�าคัญ

  ๑) ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒)  ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓)  ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔) เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

  การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา  ๔)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

  ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ  ๖)  กลุม่ปฏบิตัศิาสนกจิด้านสาธารณสงเคราะห์

  ก ารประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร่วมเป็นวทิยากรและผูช่้วยวทิยากรประจ�ากลุม่ และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุ่ม ด�าเนนิรายการ 

โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา พบว่า ในการปฏิบัติศาสนกิจ

ของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�างานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป มีการ 

บูรณาการการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของนิสิต ความต่อเนื่องและ

ความยั่งยืนในงานการท�างาน

  ใ นช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าภาคเหนือ โดยมี 

พ ระ ครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ 

ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่านได้สรแคุณลักษณะของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจส�าคัญ๓ประการ คือ รูปลักษณ ์

ต้องดี วจีเป็นที่ไว้ใจ จิตใจต้องมั่นคง หลังจากนั้นได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน

 ๓. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พระราชวรมุนี, ดร. รก. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนิสิตก่อนออก

ป ฏิ บัติศาสนกิจประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขต

ขอนแก่น และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระนิสิตเข้าร่วมจ�านวน ๕๑๘ รูป
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 พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า...

มจร ได้ก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติ

งาน สนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติ

ศาสนกจิ มุง่หวงัให้ท่านทัง้หลายได้น�าความรู้ความสามารถทีท่่านทัง้หลายได้ศกึษาครบแล้วตามหลักสตูร 

ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจร คาดหวัง การปฏิบัติศาสนกิจทุกท่านช่วยขับ

เคลือ่นงานกจิการคณะสงฆ์ทัง้๖ด้านตามความถนดัโดยจดัท�าเป็นโครงการ ทัง้ด้านปกครองเผยแผ่ ศกึษา 

สงเคราะห์ สาธารณปูการ และ สาธารณสงเคราะห์ ขณะนีม้กีารขบัเคลือ่นวดัประชารฐัสร้างสขุ หมูบ้่าน

รกัษาศลี ๕ และงานเกีย่วกบัสขุภาวะทุกท่านสามารถด�าเนนิการได้ท่านต้องพฒันาตนเองแลน�าคนอืน่ได้ 

การจัดท�าโครงการปฏบิติัศาสนกจิต้องมคีวามเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นรปูธรรม จบัต้องได้ ย�า้ต้องเริม่จากการ

พัฒนาตนเองและเป็นผู้น�าคนอื่นได้ ท่านกล่าวสรุปในตอนท้าย

 ใน ช่วงบ่าย ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้นิสิตได้ช่วยกันระดมความคิดตามกลุ่มกิจการงาน

คณะ สงฆ์ที่สนใจ การน้ีมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร  

โชตวิโร ผูอ้�านวยการกองกจิการนสิติ และพระมหาสุเทพ สปุณฑิฺโต หวัหน้าภาคสังคมวทิยาและมานษุย-

วิทยา เป็นวิทยากรน�ากระบวนการให้แนวทางในการจัดท�าโครงการ ใน ๔ ค�าถามส�าคัญ

  ๑) ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒)  ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓)  ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔)  เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

 ในการประชุมกลุ่มย่อยได้ก�าหนดเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา   ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

  ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ  ๖) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์

  ผ ลการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและ 

ส่ว นภูมิภาคร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรประจ�ากลุ่ม และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุ่ม 

ด�าเนินรายการ โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พบว่า ในการ

ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�างานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

ที่เ ปลี่ยนไป มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในงานการท�างานมีการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน
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  ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท่ี๖๔ ประจ�าภาคอีสาน โดย  

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  

ได้อนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่านได้ให้แนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจว่าให้เริ่มจากตนเอง 

ท�าโครงการที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง เริ่มจากจุดเล็กๆ แต่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม 

เริ่มจากตัวเราเอง ท�าอย่างโครงการเดี่ยวแต่เห็นหลายด้าน หลังจากนั้นได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและ

บันทึกภาพรวมกัน

     มหาจุฬาฯ พานิสิตพิชิตสู้  ร่วมเรียนรู้คู่ศีลธรรมน�าสุขี

   สร้างบัณฑิตโดดเด่นเป็นคนดี   ก็เพราะมีนวลักษณ์เก้าประการ

     หนึ่งนั้นมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใส  สองคือใฝ่ รู้จักคิดจิตประสาร

   สามเป็นผู้น�าด้านความคิดจิตวิญญาณ  สี่เชี่ยวชาญ ด้านภาษา สามารถพอ

     ห้าอุทิศตน ศรัทธา พุทธศาสน์  หกองค์อาจ เสียสละส่วนรวมขอ

   เจ็ดรู้ทันการเปลี่ยนแปลงไม่รีรอ  แปดนั้นหนอ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

     เก้าพัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ  ใจจ่อจุดมุ่งมั่น มิหวั่นไหว

   คุณธรรมจริยธรรมน�าจิตใจ   ท่องจ�าไว้ประพฤติธรรม เป็นคนดีฯ

  ประพันธ์โดย พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี ป.ธ.๖ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น แก้ไข

เพิ่มเติมโดย พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน วัดป่ากล้วย จังหวัดเชียงราย

 ๔. การจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคใต้

 เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช พระเทพปัญญาสุธี รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

และให้โอวาทตอนหนึง่ว่า...มจร ได้ก�าหนดให้นสิติปฏบิตัศิาสนกจิจะต้องปฏบิตัศิาสนกจิ ในเพศบรรพชติ

เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

  การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านท้ังหลายได้น�าความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา

ครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะตามที่ มจร คาดหวัง เป็นว่าที

บัณฑิตแล้ว ท�างานต้องเป็นที่หวังได้ เชื่อว่าทุกท่านจะช่วยงานพระศาสนา ช่วยพัฒนาสังคมและ 

สนองงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ได้ดี
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395บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

 จากนั้น พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล ได้ชี้แจงแนวทาง 

ในการปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับและการส�าเร็จศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต 

ได้ตรวจสอบและด�าเนินการในส่ิงที่ยังไม่ด�าเนินการให้เรียบร้อย จะได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจได้อย่าง

มัน่ใจและส�าเรจ็การศกึษาได้อย่างทีใ่จปรารถนามาวนันีม้าส่ง และรอรับการกลบัมาหลังจากการปฏบิติั

ศาสนกิจของทุกท่านอย่างภาคภูมิใจและร่วมแสดงมุทิตาจิตยินดีกับทุกท่านในพิธีประสาทปริญญา

  หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้นิสิตได้ช่วยกันระดมความคิด

ตามกลุ่มกิจการงานคณะสงฆ์ที่สนใจ การนี้มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ได้ให้ข้อคิดแนวทางในการปฏบัิตศิาสนกจิโดยยกตวัอย่างในอดตีและประโยชน์ของการปฏบิติัศาสนกจิ

ว่าเป็นเวทีและเป็นโอกาสในการสั่งสมสร้างประสบการณ์การท�างานที่ดี ขอให้เขียนโครงการก�าหนด

วัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินงานให้ชัดเจน

 ต่อจากนั้นพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 

หวัหน้าภาคสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา เป็นวทิยากรน�ากระบวนการให้แนวทางในการจดัท�าโครงการ 

ใน ๔ ค�าถามส�าคัญ 

  ๑)  ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ 

  ๒)  ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี 

  ๓)  ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ 

  ๔)  เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน) 

 การประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่มได้แก่   

  ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่         ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา 

  ๓)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์    ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ 

  ๕)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์

  ผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วน

ภมูภิาคร่วมเป็นวทิยากรและผูช่้วยวทิยากรประจ�ากลุม่ และจากผลการน�าเสนอผลของและกลุม่ ด�าเนนิ

รายการ โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พบว่า การปฏิบัติ

ศ าสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องท�างานเชิงรุก ปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของการ

เปลี่ยนแปลง เช่น 

  ๑) โครงการเผยแผ่ธรรมะในยุคดิจิตอล   ๒) สงเคราะห์ทุน สงเคราะห์ธรรม 

  ๓) บูรณะห้องสมุดและการสร้างปัญญาเพื่อสังคม  ๔) การอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ 

  ๕)  พัฒนาคุณภาพชีวิต “เยี่ยมพระ พบปะโยม” 
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 การปฏิบัตศิาสนกจิในพืน้ทีเ่น้นการบูรณาการการท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายให้มากขึน้ รวมถงึ

การ พัฒนาศักยภาพของนิสิต ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการท�างาน โดยมีการวัดผลและ 

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าภาคใต้ โดย พระครู

โฆสิตวัฒนานุกูล, ดร. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้อนุโมทนาขอบคุณ 

ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง และอ�านวยพรให้ทุกท่านประสบความส�าเรจ็เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ หลงัจากนัน้ 

ได้น�ากราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน

 ผลการด�าเนินงานปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

ศาสนกิจมาตั้งแต่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่น ๖๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยัได้มีการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัศิาสนกจิในรปูแบบของโครงการปฏบิตัิ

ศาสนกจิ เบือ้งต้นได้มกีารน�าร่องในส่วนกลางและ ๕ วทิยาเขตในส่วนภมูภิาค ได้แก่ ส่วนกลาง วทิยาเขต

ขอนแก่น วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตหนองคาย และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัย

และ พั ฒนาพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม และต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิสิตปฏิบัติ

ศาส น กิจ รุ่น ๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจใน 

รูป แ บ บของโครงการทุกรูปโดยสนับสนุนให้นิสิตท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดท�าโครงการและ

กิจ ก ร รมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมหาวิทยาลัยมีคณะท�างานสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ต้ังแต่

กระบวนการเขียนโครงการ การให้แนวคิดการจัดท�าโครงการ การจัดท�ากระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุย

และ ส ร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการลงพื้นท่ีประชุมพัฒนาโครงการของคณะท�างานในพื้นที่เพื่อให ้

พระนสิิตเกดิทกัษะในการเขียนโครงการ และสามารถน�าทกัษะดังกล่าวไปต่อยอดโดยผลการด�าเนนิการ

ดังกล่าวส่งผลให้โครงการนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๓ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุน

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ�านวน ๕๔ โครงการ 

 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 

มาตั้งแต่รุ่น ๖๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะมีอยู่ ๒ สถานะ คือ นิสิตที่

เป็ น พ ร ะสังฆาธิการกับนิสิตท่ีไม่เป็นพระสังฆาธิการ โดยงานที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่วนใหญ่จะอยู่ใน  

๕ ประเภท คือ
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  ๑)  งานในกิจการคณะสงฆ์  ๒) การสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

  ๓)  การสอนนักธรรม-บาลี  ๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ม.๑-๒) 

  ๕)  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 โดยกลุม่ที ่๕ มข้ีอแตกต่างในบริบทของแต่ละพ้ืนที ่ภาคเหนอืเป็นเร่ืองการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

บนพื้นที่สูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ และเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มจะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจทั่วไปตามท่ีเจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักมอบหมาย และกลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เสนอเป็น

โครงการปฏบิตัศิาสนกจิต้นแบบ นสิติทีป่ฏบิตังิานทัว่ไปท่ีเจ้าอาวาสหรือเจ้าส�านักมอบหมาย การปฏบิติังาน

ขึ้นอยู่กับที่ได้รับมอบหมาย เช่น เทศน์ บรรยาย สอน หรือร่วมโครงการกิจกรรมในวันส�าคัญในทาง

พระพุทธศาสนา ส่วนนิสิตเสนอเป็นโครงการจะมีการปฏิบัติงานเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ  

มกีารก�าหนดวธิกีารด�าเนนิงานทีช่ดัเจน และมกีารติดตามและประเมนิจากทีมงานท่ีให้ทุนสนบัสนนุต้อง

รายงานตามรูปแบบที่ทุนสนับสนุนก�าหนด แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับวัดหรือเจ้าส�านักงานเพราะให้

ความส�าคัญกับโครงการฯ มีบางส่วนเข้าใจว่าท�าโครงการแล้วไม่ต้องช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก 

เจ้าอาวาสหรอืเจ้าส�านกัศาสนศกึษา ต่อมามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัได้ก�าหนดให้นสิติ

ปฏิบตัศิาสนกจิตัง้แต่รุน่ ๖๓ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๐ และ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ปฏบิติั

ศาสนกจิในรปูแบบของโครงการปฏิบัตศิาสนกจิเพือ่สนองงานคณะสงฆ์ตามพนัธกิจคณะสงฆ์ทัง้ ๖ ด้าน 

และน�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์มาใช้ในการอ�านวยความสะดวกให้กับนิสิตและเจ้าหน้าที่  

โดยมีการด�าเนินการน�าระบบการปฏิบัติศาสนกิจมาใช้เต็มรูปแบบทั้งประเทศในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ทั้งเรื่องการยื่นค�าร้อง การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาค รายงานผลประจ�า 

ภาคการศึกษา ๒ ภาค และสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจ�าภาคในแต่ละภาค

 ผลการด�าเนินงาน พบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๔๗๔ รูป ทั่วประเทศ 

ส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ ๗๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมาการปฏิบัติศาสนกิจ 

ด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�านวน ๒๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ด้าน ศาสนศึกษา จ�านวน ๑๘๗ รูป  

คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ด้านสาธารณูปการ จ�านวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ด้านศึกษาสงเคราะห์ 

จ�านวน ๑๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘ และน้อยที่สุดปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง จ�านวน ๑๙ รูป  

คิดเป็นร้อยละ ๑ ส่งผลให้เกิดผล ๔ ประการ ได้แก่ 
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  ๑) นิสิต มจร ได้ปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ตามพันธกิจคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน 

  ๒) เกิดพื้นท่ีการเรียนรู้และการท�างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับ

ภาคีเครือข่าย เช่น พระสงฆ์นักพัฒนา พระสงฆ์นักวิชาการ และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

  ๓)  มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ

ศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  ๔)  การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ 

 นอกจากนี้ จากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาค โดยก�าหนดจัดตามล�าดับ 

ดังนี้ 

  ๑) สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ระหว่างวันที่ 

๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ�านวน ๓๔๘ รูป 

  ๒)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มจร วิทยาเขต

ขอนแก่น ต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จ�านวน  

๕๑๘ รูป 

  ๓)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้ 

เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ�านวน ๕๓๖ รูป 

  ๔)  สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคใต้ จัด ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ต�าบลมะม่วงสองต้น อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ระหว่างวนัที ่๒๖-๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒ จ�านวน 

๗๒ รูป

 การนี้ได้มีการประเมินผลการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาค การประเมินผลครั้งนี้ 

จากวธิกีารสร้างแบบสอบถามและใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู จากผูเ้ข้าร่วม

โครงการโดยการประเมินออนไลน์ และได้ก�าหนดระดับความรูท้ีผู่เ้ข้าร่วมโครงการได้รบัและระดับความ

พึงพอใจต่อการจัดโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

  ๕ คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด

  ๔ คะแนน  หมายถึง  มาก

  ๓ คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง

  ๒ คะแนน  หมายถึง  น้อย

  ๑ คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด
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 การประเมินผลการส�ารวจครั้งน้ี ก�าหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไว้ จ�านวน  

๑,๕๐๐ รปู ซึง่เป็นจ�านวนของนสิติทีย่ืน่ค�าร้องของปฏิบตัศิาสนกิจ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ผูบ้รหิาร 

เจ้าหน้าที่ และองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาจากโครงการปฏิบัติศาสนกิจ สามารถ 

แยกเป็นประเภทของงานปฏิบัติศาสนกิจได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนและร้อยละของประเภทโครงการปฏิบัติศาสนกิจแยกตามงาน

             ในกิจการคณะสงฆ์

ที่ งานกิจการคณะสงฆ์
จ�านวนและร้อยละของโครงการฯ

จ�านวน ร้อยละ

๑ ปกครอง ๑๙ ๑

๒ เผยแผ่ ๗๔๗ ๕๑

๓ ศาสนศึกษา ๑๘๗ ๑๓

๔ ศึกษาสงเคราะห์ ๑๒๑ ๘

๕ สาธารณูปการ ๑๗๐ ๑๒

๖ สาธารณะสงเคราะห์ ๒๓๐ ๑๖

รวม ๑,๔๗๔ ๑๐๐

 จากตารางพบว่า นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�านวนท้ังสิ้น  

๑,๔๗๔ รูป ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ ๗๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑ รองลงมา

การปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ จ�านวน ๒๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ด้านศาสนศึกษา 

จ�านวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ด้านสาธารณูปการ จ�านวน ๑๗๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒  

ด้านศกึษาสงเคราะห์ จ�านวน ๑๒๑ รปู คดิเป็นร้อยละ ๘ และน้อยทีส่ดุปฏบิตัศิาสนกจิด้านการปกครอง 

จ�านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑

 อย่างไรกต็าม การประเมนิความพงึพอใจการจดัสมัมนานสิติปฏิบตัศิาสนกจิรวมทกุภาคมีค่าเฉลีย่

ที่ ๔.๐๘ และเมื่อพิจารณารายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ ๔.๑๓ 

รองลงมาภาคกลาง คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๐๘ ภาคใต้ คะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๐๗ และล�าดับสุดท้าย 

ภาคเหนือมีคะแนนค่าเฉล่ียท่ี ๔.๐๓ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความรู้ก่อนหลังพบว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

มีความรู้หลังการสัมมนาคิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ โดยคะแนนความรู้ก่อนสัมมนาคะแนนค่าเฉลี่ย

ที่ ๓.๖๘ 
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 ในส่วนการประเมนิการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ พบว่า มคีะแนนค่าเฉล่ียบรรลุวตัถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ คือมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๓.๕๑ ทุกข้อวัตถุประสงค์ทั้งที่แยกเป็นรายภาคและรวม กล่าวคือ

ผลการด�าเนินงานมีผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยน

ระหว่างนิสิตวิทยากร มีประสบการณ์และสามารถน�าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้  

มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๕ ข้อ ๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและอุทิศ

ตนพระพทุธศาสนาและสงัคม มคีะแนนค่าเฉลีย่ที ่๔.๕๘ ข้อ ๓ ทราบปัญหา อปุสรรคและมวีธิแีก้ปัญหา

หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจ มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๕ และ ข้อ ๔ แนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นต่อไปมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๘

ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค
ตอนที่ ๒ การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม

ข้อ รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค

อีสาน เหนือ ใต้ กลาง รวม

๑ ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา

 ๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๓.๕๔ ๓.๖๕ ๓.๖๗ ๓.๘๗ ๓.๖๘

 ๑.๒ ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔.๔๒ ๔.๔๕ ๔.๕๓ ๔.๓๘ ๔.๔๕

๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

 
๒.๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้รับความรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิต
วิทยากร มีประสบการณ์และสามารถน�าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ได้

๔.๕๑ ๔.๑๓ ๔.๒๓ ๔.๑๔ ๔.๒๕

 
๒.๒ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตส�านึกรักสถาบันและ
อุทิศตนพระพุทธศาสนาและสังคม

๔.๖๑ ๔.๕๗ ๔.๕๕ ๔.๕๗ ๔.๕๘

 
๒.๓ ทราบปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติศาสนกิจ

๔.๑๘ ๔.๒๙ ๔.๓๘ ๔.๑๕ ๔.๒๕

 
๒.๔ แนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุการปฏิบตัศิาสนกจิของนสิิต
รุ่นต่อไป

๔.๒๕ ๔.๓๓ ๔.๑๒ ๔.๔๓ ๔.๒๘

๓ รูปแบบการจัดสัมมนาการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าภาค ๔.๑๘ ๔.๒๘ ๔.๓๒ ๔.๒๗ ๔.๒๖

๔ ระยะเวลาในการจัดงาน (๒ วัน) ๓.๙๓ ๓.๘๔ ๓.๙๒ ๓.๗๓ ๓.๘๖

๕ สถานที่จัดงานในแต่ละภาค 

 ๕.๑ ห้องประชุม ๔.๔๖ ๓.๙๙ ๓.๙๕ ๔.๑๒ ๔.๑๓
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 ๕.๒ สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในห้องประชุม ๔.๑๘ ๔.๐๐ ๓.๙๕ ๔.๑๓ ๔.๐๗

 ๕.๓ อาหาร/อาหารว่างและน�้าปานะ ๓.๙๘ ๓.๙๒ ๓.๗๙ ๓.๘๔ ๓.๘๘

 ๕.๔ ความสะดวกในการเดินทาง ๓.๕๙ ๓.๔๔ ๓.๓๐ ๓.๖๘ ๓.๕๐

๖ การจัดหัวข้อบรรยายในการสัมมนา

 
๖.๑ บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา”

๔.๑๕ ๓.๘๙ ๔.๑๓ ๓.๙๗ ๔.๐๔

 
๖.๒ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mindset บัณฑิต มจร พลังท�างานและ
จิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”

๔.๒๕ ๓.๙๔ ๓.๙๗ ๓.๙๑ ๔.๐๒

๗ การจัดประชุมกลุ่มย่อย

 ๗.๑ การชี้แจงประชุมกลุ่มย่อย ๔.๑๐ ๔.๑๒ ๔.๑๖ ๔.๓๕ ๔.๑๘

 ๗.๒ การแบ่งกลุ่มและหัวข้อกลุ่มย่อย ๔.๑๕ ๓.๙๘ ๓.๙๖ ๓.๘๖ ๓.๙๙

 ๗.๓ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของวิทยากรประจ�ากลุ่ม ๔.๐๒ ๓.๘๗ ๓.๙๕ ๓.๘๓ ๓.๙๒

 ๗.๔ การดูแลประสานงานของผู้ช่วยวิทยากรประจ�ากลุ่ม ๓.๙๗ ๓.๘๑ ๔.๑๐ ๓.๘๗ ๓.๙๔

 ๗.๕ ระยะเวลาในการประชุมกลุ่มย่อย ๓.๙๔ ๓.๘๔ ๓.๘๗ ๓.๘๕ ๓.๘๘

 ๗.๖ การน�าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ๔.๑๘ ๔.๒๓ ๔.๑๗ ๔.๓๕ ๔.๒๓

๘ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ๓.๙๙ ๓.๘๕ ๓.๙๔ ๓.๗๘ ๓.๘๙

๙ จ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ๔.๑๔ ๔.๑๐ ๔.๑๖ ๔.๑๙ ๔.๑๕

๑๐ เอกสารประกอบการสัมมนา / โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๑๓ ๔.๒๖ ๔.๕๑ ๔.๕๑ ๔.๓๕

๑๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ ๔.๒๒ ๓.๙๗ ๔.๑๓ ๔.๒๓ ๔.๑๔

๑๒ ความพึงพอใจโดยรวมจากการสัมมนาครั้งนี้ ๔.๑๓ ๓.๙๔ ๓.๙๙ ๓.๙๑ ๓.๙๙

รวม ๔.๑๓ ๔.๐๓ ๔.๐๗ ๔.๐๘ ๔.๐๘

  ส่วนการปฏิบัติงานบริการสังคม นิสิตปฏิบัติงาน ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ๑)  ปฏิบัติงานช่วยงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานด้านธุรการและ

ช่วยงานทั่วไปในส�านักงาน 

 ๒)  ปฏิบัติงานตามหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ลักษณะการปฏิบัติงานจะสอดคล้องตามสาขาท่ีนิสิตส�าเร็จการศึกษา เช่น ส�าเร็จการศึกษา 

ด้านสงัคมศาสตร์จะไปปฏบิตังิานทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านครศุาสตร์จะปฏบิตังิานบรกิารสงัคม

ในที่สถานการศึกษา เช่นเป็นผู้ช่วยสอนในโรงเรียน การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม  

มีความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เช่น โครงการ 
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ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ศาสนบุคคล โครงการสาธารณะ

สงเคราะห์เพ่ือสงัคม การด�าเนินงานมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที ่๑ สร้างความมัง่คงด้านพระพทุธ-

ศาสนา และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ ์

ที่ ๑ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา (Embedded Faith) กลยุทธ์ที่ ๓ ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิด

สัมฤทธิผล (Become the Strategic Partner) และกลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 

(Ensure Human Capital Readiness)

 การประเมินผลส�าเร็จตามคุณลักษณะบัณฑิตตามนวลักษณะ ๙ ประการ นิสิต มจร

 การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต มจร พบว่า การด�าเนินการดังกล่าว 

ได้สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะนวลักษณ์ ๙ ประการของนิสิต มจร ได้แก่ 

  ๑)  ปฏิปทาน่าเลื่อมใส่    ๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด 

  ๓)  เป็นผู้น�าได้จิตใจและปัญญา   ๔) มีทักษะด้านภาษา 

  ๕)  มีศรัทธาอุทิศตน    ๖) รู้จักเสียสละ 

  ๗)  รู้เท่าทันสังคม    ๘) สั่งสมโลกทัศน์ 

  ๙)  พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ 

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต ๑ ปี เพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน และงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานบริการสังคม เพ่ือสนองงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย สนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์ และเพื่อสงเคราะห์ประชาชน นั้น เป็นเครื่องวัดหรือ

ประเมินผลการผลติบัณฑิตให้เป็นไปตามวสิยัทัศน์ตามแผนพัฒนานสิติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ทีก่�าหนดไว้ว่า “นสิติมจีติอาสาและเป็นศาสนทายาททีมี่ศกัยภาพ” การด�าเนนิงานจดัท�าโครงการปฏบิตัิ

ศาสนกิจในรปูแบบโครงการได้ก�าหนดให้นสิติเหลอืความเชือ่มโยงหรอืความสอดคล้องของโครงการต่อ

นวลักษณ์ ๙ ประการนิสิต มจร พบว่า

 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๔๗๔ รูปทั่วประเทศ 

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้เลือกโครงการปฏิบัติศาสนกิจกับความเชื่อมโยงและความสอดคล้องตาม

คุณลักษณะนวลักษณ์ ๙ ประการ นิสิต มจร มากที่สุดเรียงตามล�าดับ ดังนี้ 

 อันดับที่ ๑ ข้อ ๖ รู้จักเสียสละ 

 อันดับที่ ๒ ข้อ ๕ มีศรัทธาอุทิศตน 

 อันดับที่ ๓ ข้อ ๓ เป็นผู้น�าได้จิตใจและปัญญา 

 อันดับที่ ๔ ข้อ ๑ ปฏิปทาน่าเลื่อมใส่ 
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 อันดับที่ ๕ ข้อ ๘ สั่งสมโลกทัศน์ 

 อับดับที่ ๖ ข้อ ๗ รู้เท่าทันสังคม 

 อันดับที่ ๗ ข้อ ๒ ใฝ่รู้ใฝ่คิด 

 อันดับที่ ๘ ข้อ ๙ พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

 อันดับที่ ๙ ข้อ ๔ มีทักษะด้านภาษา

 อย่างไรก็ตาม ผลการด�าเนินการมีความสอดคล้องกับค�าบรรยายในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “บทบาทบัณฑิต มจร กับการท�างานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” ในงานสัมมนานิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุน่ ๖๔ ประจ�าภาคกลาง เมือ่วนัท่ี ๑๘ มนีาคม ๒๕๖๒ โดย พระราชปริยติักว,ี ศ.ดร. อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้กล่าวถึงงานบริการวิชาการของ มจร ซึ่งด�าเนินการโดย 

๓ ส่วนงานสนับสนุนในส่วนกลาง ได้แก่ 

 ๑)  กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี 

 ๒)  ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 ๓)  สถาบนัวิปัสสนาธรุะ รวมถงึพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนทีด่�าเนนิการโดยส�านกังานพระสอน

ศีลธรรม 

 ท่านกล่าวถึงผลการด�าเนินงาน ๖ งานบริการสังคม ได้แก่ 

 ๑)  งานเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ-โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต  ๒)  ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 ๓)  พระสอนศีลธรรม  ๔)  บรรพชา และอบรมเยาวชน 

 ๕)  นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  ๖)  พระธรรมจาริก 

 งานบริการสังคมดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการผลิตบัณฑิต 

ตามคุณลักษณะบัณฑิต มจร ตามคุณลักษณะนวลักษณะ ๙ ประการและงานบริการสังคมที่มีคุณูปการ

ต่อคณะสงฆ์และเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างมาก 

 และสอดคล้องกบัค�ากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เร่ือง “การปฏบิติั

ศาสนกิจกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” ในงานสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าภาคเหนือ 

เมือ่วันที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ประจ�าภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๒ และประจ�า

ภาคใต้ เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย พระราชวรมุนี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

ท่านได้กล่าวชื่นชมถึงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตว่ามีคุณลักษณ์บัณฑิต 

ตามนวลักษณ์ ๙ ประการว่า...การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม นอกเหนือจากนิสิต 

จะได้จัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมช่วยสนองงานคณะสงฆ์ส่วนหนึ่ง 
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เป็นไปตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้ว จากผลการสรุปบทเรียนและตัวแบบการปฏิบัติ

ศาสนกิจที่นิสิตในแต่ละกลุ่ม ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มท่ี ๑ การประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน ์ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๖๕ (ระบบปรับปรุง) วิทยากร

โดย นายถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต 

 กลุ่มที่ ๒ การประชุมถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบจากผู้แทนนิสิตแต่ละแห่ง 

วิทยากรด�าเนินรายการ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 กลุ่มที่ ๓ การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มตามประเภทของการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 

 ๑)  กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง  ๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่ 

 ๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา  ๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ 

 ๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธาณูปการ  ๖) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์

 ผลการน�าเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนงานในการปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตที่แสดงให้เห็นถึงการผลิต

บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการ แม้นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจหรือ

ปฏิบัติงานบริการสังคมตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก�าหนดก็ตาม แต่ก็ส่งผลให้นิสิตได้เรียนรู้ มีทักษะ

การท�างานเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคม มีทัศนคติที่ดีและสามารถน�าองค์ความรู ้

ไปประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานสนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน และช่วยพัฒนาสังคมได้ ที่ส�าคัญ

บัณฑิต มจร มีความพร้อมที่จะรองรับงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีได้ผ่าน 

สภานิติบัณฑิตแห่งชาติแล้ว และอยู่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 การปฏิบตัศิาสนกจิและปฏิบตังิานบรกิารสงัคมกบัตามแผนการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา

 การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติงานบริการสังคม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมเพื่อสนองงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การจัดท�าโครงการปฏิบัติ

ศาสนกจิยดึโยงกับพนัธกจิหรอืกจิการคณะสงฆ์ทัง้ ๖ ด้าน และมคีวามสอดคล้องกบัโครงการยทุธศาสตร์

ตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เช่น โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย โครงการ

พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล โครงการสาธารณะสงเคราะห์เพ่ือสังคม การด�าเนินงานมีความ

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความมัง่คงด้านพระพทุธศาสตร์ และยทุธศาสตร์ที ่๓ พฒันาสูอ่งค์กร

แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
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405บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

(Embedded Faith) กลยุทธ์ที่ ๓ ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล (Become the Strategic 

Partner) และกลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล (Ensure Human Capital Readiness)

 การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มติเห็นชอบให้น�าระบบปฏิบัติศาสนกิจ

ออนไลน์มาใช้สนบัสนนุเกีย่วกบังานปฏิบัตศิาสนกจิของนสิติปฏบิติัศาสนกจิ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

รุน่ที ่๖๔ เป็นต้นไป เพือ่ใช้ในการลงทะเบยีน ยืน่ค�าร้อง ส่งรายงาน รวมถงึสารสนเทศต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบั

การปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ การติดตามและประเมินผล และอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตและ 

การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่

 การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ 

ให้สอดคล้องกบัปฏทิินกิจกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ เนือ่งจากเป็นปีแรกทีน่�าระบบมาใช้อย่างเป็นทางการ 

ประกอบกบัเจ้าหน้าทีใ่นส่วนภมูภิาคทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบติังานด้านกจิการนสิิตไม่มคีวามต่อเนือ่ง 

มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้การด�าเนินการติดตามและพิจารณาการปฏิบัติ

ศาสนกิจมีความล่าช้า

 การด�าเนินการแก้ปัญหากองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ช่วยก�ากับ

ดูแล ติดตาม และด�าเนินการประสานให้เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม และเสนอให้มีการแต่งต้ังคณะ

อนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงานในภูมิภาค เพื่อช่วยก�ากับดูแลงานปฏิบัติศาสนกิจประจ�า

ส่วนงาน โดยมีคณะท�างานจากส่วนกลางประจ�าภาคช่วยหนุนเสริมการท�างานในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค 

เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีเป้าหมายส�าคัญ ๓ ประการ คือ 

 ๑)  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงาน 

 ๒)  แผนการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงาน 

 ๓)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 การแต่งตั้งอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าส่วนงาน 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการ 

ปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจมีอ�านาจและหน้าที่ในการแต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อช่วยพัฒนาและหนุนเสริมงานปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละส่วนงาน  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีนโยบายให ้

ส่วนภมิูภาคเสนอแต่งตัง้คณะอนกุรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพือ่พฒันาและหนนุเสรมิงานปฏบิติัศาสนกจิ

ของนิสิต 
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 ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจได้มีมติเห็นชอบให้

วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

ประจ�าส่วนงาน เพือ่ช่วยก�ากบัดูแลงานปฏบัิตศิาสนกจิประจ�าแต่ละส่วนงาน โดยมบีทบาทและโครงสร้าง

สัดส่วนคณะอนุกรรมการกลไกปฏิบัติศาสนกิจประกอบด้วย 

 ๑) ภาคส่วนองค์กรทางพระพุทธศาสนา 

 ๒)  คณะสงฆ์ 

 ๓)  ภาคส่วนภาคีเครือข่ายสุขภาวะ อาทิ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 

 ๔)  ภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียน, สาธารณสุขพื้นที่ 

 ๕)  ภาคส่วนภาคประชาสังคม 

 ๖)  ภาคธุรกิจ/เอกชน (๗) อื่นๆ จากการสรรหาของกลไกฯลฯ

 โดยเบื้องต้นได้ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าส่วนงาน......มีอ�านาจและ

หน้าที ่ดังนี้

 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบาย ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึง

ประสงค์ แผนงาน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจที่คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจก�าหนด

 ๒) สร้างระบบและกลไกการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทั้งด้าน

วชิาการและทรพัยากรทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏบิตัศิาสนกจิท่ีสอดคล้องกบันโยบายคณะกรรมการปฏบิติั

ศาสนกิจ

 ๓) ผลักดันยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจที่สอดคล้องกับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ในพื้นที่

 ๔) พฒันาแผนการปฏิบัตศิาสนกจิเพือ่การบรกิารวชิาการแก่สงัคมประจ�าภมูภิาคทีส่อดคล้องกบั

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

 ๕) เสรมิสร้างเครอืข่ายและขับเคลือ่นงานเครอืข่ายการท�างานการบรูณาการการปฏบัิติศาสนกิจ

กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

 ๖) ควบคุม ดูแลและน�าผลการปฏิบัติศาสนกิจไปใช้ตามนโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์

 ๗) ระดมทนุ และจดัตัง้กองทุนการปฏิบัตศิาสนกจิเพือ่พฒันาและหนนุเสรมิการปฏบัิตศิาสนกิจ

 ๘) ให้ความเห็นชอบการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตประจ�าส่วนงาน

 ๙) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 
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407บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

  การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจ ประจ�าส่วนงาน

 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ

ศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการ

ปฏิบัติศาสนกิจมีอ�านาจและหน้าที่ในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อช่วยพัฒนา 

และหนนุเสริมงานปฏิบัตศิาสนกจิในแต่ละส่วนงาน เพือ่ให้คณะอนกุรรมการได้กรอบในการด�าเนินงาน

ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และประธานคณะกรรมการปฏิบตัศิาสนกจิได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุาร

และคณะศกึษาและจดัท�าร่างยทุธศาสตร์การปฏบิตัศิาสนกจิ และคณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิได้ผ่าน

การเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การปฏิบตัศิาสนกจิ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มปีระเด็น

โดยสรุป ดังนี้ 

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนานิสิต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 อยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ที ่๑ พฒันาและสร้างนสิติให้มคีณุภาพและเป็นศาสนยาทยาททีม่ศีกัยภาพ

 ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาและสร้างนสิติให้มคีณุภาพและเป็นศาสนทายาททีม่ศีกัยภาพ ประกอบ

ไปด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิสิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่มีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์กรนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ

และบริการสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนในประเด็นการปฏิบัติ

ศาสนกิจของนิสิตด้วยเป็นการเฉพาะ  

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

 จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต และผลจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติ

ศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจ�าภาค ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

ของนิสิตมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ความสอดคล้องของโครงการปฏิบัติศาสนกิจกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 การก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจัดท�าโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือสนองงานคณะสงฆ์ท้ัง  

๖ ด้าน คือ ปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์  

ในระยะแรกนสิติปฏบิตัศิาสนกิจยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าโครงการให้เชือ่มโยงหรือสอดคล้อง

27. ������ ���. (������) 383-418.indd   407 17/5/2562   10:37:04



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒408

กับงานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน เช่น การจัดท�าฐานข้อมูลพระภิกษุหรือสามเณรในวัด โครงการ

พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคลในวัด โดยข้อเท็จจริงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน

ปกครอง แต่นิสิตยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงหรือก�าหนดความสอดคล้องของโครงการ 

กับประเภทของงานตามพันธกิจหรืองานในกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ส่งผลให้งานกิจการคณะสงฆ์

ด้านปกครอง มจี�านวนสดัส่วนทีน้่อยกว่างานประเภทอืน่ ๆ  ในการแก้ปัญหาได้มกีารติดตามและพัฒนา

โครงการก่อนทีจ่ะมกีารรายงานผลการปฏบิตัศิาสนกจิท้ัง ๒ คร้ังโดยให้ส่วนงานเป็นผู้ติดตามและพัฒนา

โครงการให้ถูกต้องตามโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตด�าเนินการ

 ๒) ความเข้าใจของผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

 การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานในกิจการคณะสงฆ ์

ทั้ง ๖ ด้าน แม้มีการด�าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่น ๖๒ และน�าร่องใน ๕ วิทยาเขต 

โดยก�าหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๒ ปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ และมีการพัฒนา 

มาโดยล�าดบั แต่เนือ่งจากเป็นการปฏบิตัศิาสนกจิในรปูแบบใหม่ มกีารก�าหนดให้ด�าเนนิการทัง้ประเทศ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่น ๖๓ เป็นต้นมา แต่ยังพบว่า มีส่วนงานในภูมิภาคบางแห่งยังขาดความรู ้

ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ โดยก�าหนดให้นิสิตทุกรูป

ต้องปฏบิตัศิาสนกจิในรปูของโครงการ ส่งผลให้การปฏบิติัศาสนกจิรูปแบบใหม่ในบางแห่งไม่เป็นไปตาม

นโยบายที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

 ๓) การปฏิบัติศาสนกิจกับหลักสูตร

 การปฏิบัติศาสนกิจขาดความต่อเนื่องและขาดความเชื่อมโยงกับหลักสูตรหรือรายวิชาที่ก�าหนด

ไว้ในการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร การด�าเนนิงานจึงขาดความเชือ่มโยงและบรูณาการกับรายวชิา

ในหลักสูตร 

 ๔) การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการและการรายงานผลของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

 นสิิตปฏบิตัศิาสนกิจยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในการเขยีนโครงการและการเชือ่มโยงกบังานกจิการ

คณะสงฆ์ทัง้ ๖ ด้าน ร่วมถึงการใช้เคร่ืองมอืการบรหิารจดัการโครงการในพืน้ที ่มหาวทิยาลยัควรก�าหนด

ให้ส่วนงานแต่ละแห่งมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการจัดท�าโครงการ 

ให้สอดคล้องกับงานกิจการคณะสงฆ์ ร่วมถึงการบริหารโครงการให้สัมฤทธิผล และการจัดท�ารายงาน

และทักษะการเขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพ
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 ๕)  การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ 

 การใช้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการให้

สอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องจากเป็นปีแรกที่น�าระบบมาใช้อย่างเป็นทางการ 

ประกอบกบัเจ้าหน้าทีใ่นส่วนภมูภิาคทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบติังานด้านกจิการนสิิตไม่มคีวามต่อเนือ่ง 

มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้การด�าเนินการติดตามและพิจารณาการปฏิบัติ

ศาสนกิจมีความล่าช้า

 ๖)  ขาดกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่าย

 ขาดกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือท�าหน้าที่ในการช่วยก�ากับ

ดูแลและหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ ร่วมถึงจัดท�ายุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจของ

แต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการสังคม

  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมยังไม่ชัดเจนขาดระบบ กลไกและกระบวนงาน 

การปฏิบัติงานบริการสังคมที่มีความสอดคล้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท�าให้การรวบรวมข้อมูล

เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจไม่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม

 การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิตมหาวิทยาลัยควรก�าหนดระบบและกลไกในระดับภูมิภาค

เพื่อท�าหน้าที่ช่วยก�ากับดูแลและหนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ และ

ก�าหนดให้ส่วนภมูจิดัท�ายทุธศาสตร์การปฏบิตัศิาสนกจิประจ�าส่วนงานหรือแผนปฏบิติัศาสนกจิบริการ

สังคมของส่วนงานในแต่ละปีการศึกษา โดยค�านึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ในแต่ภูมิภาคและมีความ

สอดคล้องกับการด�าเนินงานของคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ ส่วนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

บริการสังคม ควรก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานบริการสังคมของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และ 

วิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป ร่วมถึงน�าการน�าเทคโนโลย ี

สมัยใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคมทั้งการรายงานผล การติดตามและประเมินผล
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๓. การพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม
 จากข้อเสนอแนะที่เป็นผลจากการด�าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการพัฒนา 

และปรบัปรุงผลการด�าเนนิงานโดยคณะกรรมการปฏบิตัศิาสนกจิ ในคราวประชมุคณะกรรมการปฏบิตัิ

ศาสนกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะและก�าหนดนโยบาย 

ลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจท่ีพึงประสงค์ แผนงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อยกระดับ

การปฏิบัติศาสนกิจให้สามารถสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมและมี

ความชัดเจนมากยิ่ง โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้

 ๑)  ให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานด้านกจิการนสิิต ช่วยก�ากบัดูแล ติดตาม และด�าเนนิการประสาน

ให้เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม 

 ๒)  เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจ�าส่วนงานในภูมิภาค เพ่ือช่วย

ก�ากบัดแูลงานปฏบิตัศิาสนกจิประจ�าส่วนงาน โดยมคีณะท�างานจากส่วนกลางประจ�าภาคช่วยหนนุเสรมิ

การท�างานในพืน้ทีใ่นแต่ละภมูภิาค เพือ่ขบัเคลือ่นการปฏบิตัศิาสนกิจโดยมเีป้าหมายส�าคญั ๒ ประการ 

คือ 

  ๑)  การจัดท�าแผนการปฏิบัติศาสนกิจบริการสังคมประจ�าส่วนงาน 

  ๒)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 ๓)  พฒันาระบบปฏบัิตศิาสนกจิออนไลน์ให้สอดคล้องกบัปฏทินิกิจกรรมการปฏบิติัศาสนกจิและ

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาธารณะ

 ส่วนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานบริการสังคม ควรก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน

บริการสังคมของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริการสังคมให้สอดคล้องกับบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมถึงน�าการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคม 

ทั้งการรายงานผล การติดตามและประเมินผล

๔. บทสรุป
 การปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยเป็นงานบริการสังคมที่ตอบสนองงานในกิจการคณะสงฆ์เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

การด�าเนินงานมคีวามสอดคล้องกบัโครงการยทุธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนา นสิิต

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ได้ประสบการณ์ และเกิดทักษะในการด�าเนินงาน

ตั้งแต่การเขียนโครงการ เครื่องมือการบริหารจัดการในพื้นท่ีและสามารถประยุกต์องค์ความรู้ดังกล่าว

ไปต่อยอดได้ในอนาคต 
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411บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ภาพประกอบ

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคกลาง
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413บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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415บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคเหนือ
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417บัณฑิต มจร : พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ประจ�าภาคใต้
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บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ�าปี ๒๕๖๑
กองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๑ ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้น

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต 

นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ในระหว่าง 

ปิดภาคการศกึษา โดยจดัให้มโีครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของ

ทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โดยการอบรมเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม และสามารถน�าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อเป็นการ 

ห่างไกลอบายมขุ สิง่เสพย์ตดิทกุประเภท เป็นการส่งเสริมและสนบัสนนุให้พระนสิิตได้ฝึกประสบการณ์

การท�างานเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนาโดยการประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม

ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และน�าไปสู่การผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่ก�าหนไว้ คือ “มีศรัทธา

อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 

 ในปีการศกึษา ๒๕๖๑ เป็นปีท่ี ๓๙ ของการด�าเนนิโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสิต ส�านักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาเขต 

คณะ วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัด

โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อนขึน้ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมีจ�านวนโครงการที่เสนอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๖๖ โครงการ  

ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๖,๖๔๔ รูป/คน ในพื้นที่ ๕๕ จังหวัดทั่วประเทศ และใน 

ต่างประเทศ ๔ โครงการ
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๑.๒ วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

  ๒.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี พระบัณฑิต และนิสิตของ

มหาวิทยาลัยออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 

 ๓. เพื่ออบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรม

ทางพระพุทธศาสนา และสามารถน�าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

 ๔.  เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมเีจตคตร่ิวมในการสบืทอดอายพุระพทุธศาสนา รกัษาขนบธรรมเนยีม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๑.๓ ผลการด�าเนินงานตามโครงการ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับ

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เป็นปณิธานท่ีเป็นไปตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕  

โดยมีปรัชญาจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม  

มีพันธกิจเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ 

แก่สังคม และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย

ชัดเจนในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพให้เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็น 

ศาสนทายาทที่มีศักยภาพ 

 ในช่วงปิดภาคการศึกษาของทุกปีมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยล�าดับ การด�าเนินการเพื่อให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนยุทธศาสตร์ประเทศและเป้าหมาย 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(SDGs=Sustainable Development Goals) เพือ่สร้าง

ความเข้มแขง็ มัน่คง ยัง่ยนืให้แก่งานบรกิารวชิาการแก่โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

ทัง้ด้านการบรหิารและวชิาการ จะต้องมกีารพฒันาและปรบัปรงุทัง้ในส่วนของการจดัท�าคูม่อืจดัโครงการ 

หลักสูตร กิจกรรมการอบรม การติดตามและประเมินผล การสรุปผลการด�าเนินงานและถอดบทเรียน 

ซึ่งผลจากการด�าเนินโครงการที่ผ่านมานอกจากจะต้องพัฒนาและปรับปรุงประเด็นข้างต้นแล้ว จะต้อง

มีการด�าเนินการใน ๓ ลักษณะ คือ 
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421บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

 ๑)  แปลงผลการด�าเนินงานมาสร้างนวัตกรรมเพื่อบริการวิชาการอย่างแท้จริง 

 ๒)  เน้นการด�าเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม

มากขึ้น 

 ๓)  การบูรณาการเป้าหมายร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จึงเป็นโครงการบริการ

วิชาการที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถในการท�าพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ และช่วยคณะสงฆ์เตรียมพระสงฆ์รุ่นใหม่ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ

ท�าหน้าที่สืบทอดสถาบันสงฆ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป 

 ๑.๓.๑ การจัดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ มีหน่วยอบรมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมของมหาวิทยาลัยและ 

ต้องเข้ารับการสัมมนาหัวหน้าหน้าอบรมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  

ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวนทัง้สิน้ ๓๖๖ รปู ใน ๓๖ จงัหวดัทัว่ประเทศ และ ๔ หน่วยอบรมฯในต่างประเทศ 

แยกเป็นประเทศกัมพชูา จ�านวน ๒ หน่วยอบรม ฯ และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จ�านวน 

๒ หน่วยอบรม ฯ โดยมผีูเ้ข้ารบัการอบรมฯเป็นสามเณร จ�านวน ๒๒,๐๐๙ รูป บวชศลีจารณิแีละเยาวชน 

จ�านวน ๑๒,๔๔๙ คน ประชาชนทั่วไป จ�านวน ๑๘,๘๘๐ คน และวิทยากร จ�านวน ๓,๓๐๖ รูป  

รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๕๖,๖๔๔ รูป/คน ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการโครงการบรรพชาสามเณรและอบรม

เยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�าปี ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ

มหาวทิยาลัย กองกิจการนสิติ ส�านกังานอธกิารบด ีร่วมกบั วทิยาเขต วทิยาลยั โครงการขยายห้องเรยีน 

และหน่วยวิทยบริการ จึงได้จัดสัมมนาหน้าหน้าหน่วยอบรมฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ 

 ๑.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์แก่หัวหน้าหน่วยอบรมในการบริหาร

โครงการ 

 ๒.  เพื่อให้หัวหน้าหน่วยอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าสัมมนา 

ด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร 

 ๓.  เพือ่ให้หวัหน้าหน่วยอบรมได้ร่วมค้นหาวธิกีารแก้ปัญหาหรอืแนวทางปฏิบติัทีดี่ร่วมกนัในการ

บริหารโครงการ 

 กิจกรรมในการสัมมนา ฯ ได้ก�าหนดให้มีกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ ๒ หัวข้อ 

 ๑. หัวข้อ เรื่อง “บทบาท มจร กับการพัฒนาเยาวชน” โดย พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนิสิต 
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 ๒) หัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการอบรมเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย พระมหาวิชาญ 

มหาชาโน ผู้อ�านวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 

 นอกจากนี้ได้ก�าหนดให้มีกิจกรรมการระดมความคิดเห็นใน ๔ โจทย์ส�าคัญ คือ 

 ๑.  สถานการณ์พระพุทธศาสนากับเยาวชนเป็นอย่างไรปัจจุบัน 

 ๒.  วัดที่ตอบโจทย์เยาวชนหรือวัดในฝันของเยาวชนในอนาคตควรเป็นอย่างไร 

 ๓.  วิธีการที่จะท�าให้วัดเป็นวัดในอนาคตหรือตามฝันต้องท�าอย่างไร 

 ๔.  ต้องท�าโครงการหรือกิจกรรมอะไรจึงจะท�าให้เยาวชนสนใจพระพุทธศาสนาหรือสร้าง 

ศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาได้

  อนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่หัวหน้าหน่วยอบรมได้ก�าหนดให้มี

การประชุมกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “เทคนิคการท�างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ” มีพระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ดร. 

อาจารย์ประจ�าคณะพุทธศาสนา เป็นวิทยากรประจ�ากลุ่ม 

 กลุม่ที ่๒ เรือ่ง “วปัิสสนากมัมฏัฐานกับเดก็และเยาวชน” ม ีพระมหาธรีเพชร ธีรเวท,ี ดร. ป.ธ. ๙ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน เป็นวิทยากรประจ�ากลุ่ม 

 กลุ่มท่ี ๓ เรื่อง“เทคนิคการอบรมและการใช้ส่ือ”พระมหาช�านาญ มหาชาโน, ดร. ป.ธ.๙  

ผู้อ�านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรประจ�ากลุ่ม และ

 กลุ่มที่ ๔ เรื่อง “เทคนิคการบริหารโครงการ” มีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นวิทยากรประจ�ากลุ่ม

  ๑.๓.๒ บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชวรมุนี, ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค ๖ ได้เป็นประธานเปิดสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ  

เรื่อง “บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน”แก่หัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาและอบรม

เยาวชนภาคฤดูร้อน จ�านวน ๓๖๖ หน่วยทั่วประเทศ โดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยการ 

กองกิจการนิสติ กล่าวรายงานว่า การด�าเนนิการโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อน มกีาร

ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นีเ้ป็นปีที ่๓๙ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตและนิสิต มจร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ออกไปบริการวิชาการแก่สังคม

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในช่วงปิดภาคการศึกษาโดยปีนี้มีหน่วยอบรมทั้งสิ้น จ�านวน ๓๖๖ หน่วย

ในประเทศ และ ๔ หน่วยอบรมในต่างประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา ๒ หน่วย และสาธารณรัฐ 

ประชาชนลาว ๒ หน่วย
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 พระราชวรมุนี ได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษใจความโดยสรุปว่า ....การเผยแผ่ธรรมะ

กับเด็กและเยาวชนโดยการจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในยุคนี้ ท่านท้ังหลาย

ต้องรู้และท�าความเข้าใจ Generation ของคนแต่ละยุค ซึ่งเขาแบ่งออกเป็น ๘ Generation ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนในแต่ละยุคก็มีลักษณะเฉพาะ เช่น คน Generation Y หรือยุค Millennials คือ

คนท่ีเกดิอยูใ่นช่วงปีพ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๐ คนกลุม่น้ีเติบโตขึน้มาท่ามกลางความเปลีย่นแปลง และค่านยิม

ที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอาความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี และ

อินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจต้ังแต่เด็กชอบการ

แสดงออก กล้าถาม กล้าแสดงออก 

  ส่วนคนที่ท่านทั้งหลายต้องเขาไปเกี่ยวข้องให้การอบรมเป็นสามเณร เด็ก หรือเยาวชน  

โดยส่วนใหญ่เป็นพวก Generation Z “Gen-Z” คนที่เกิดหลัง พ.ศ.๒๕๔๐ ขึ้นไป กลุ่ม Gen-Z นี้  

จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งาน

เทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว ยังอาจหมายรวมถึงกลุ่ม “Gen-C” กลุ่มคนยุคใหม่ที่ไม่ได้แบ่ง 

ตามอายุเหมือน ๗ เจเนอเรชั่น ก่อนหน้านี้ แต่จัดกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เนต็ 

และโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพิ่มเติมอีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่กล่าวมาโดยมากมายเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่า 

การอบรมเด็กและเยาวชนยุคนี้ ต้องดูยุคของเขาเป็นอย่างไร ลักษณะนิสัยต่างๆ รวมถึงความเป็นอยู่ 

ของเขาย่อมมีผลต่อการจัดกิจกรรม การเลือกเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและบุคคล 

  การจัดสัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมดังกล่าวนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้ 

ประสบการณ์จากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิรวมถงึการระดมความคดิเหน็ เป็นเวทีในการแลกเปลีย่นในเร่ือง 

 ๑)  เทคนิคการบริหารโครงการ   

 ๒)  เทคนิคการท�างานเป็นทีม 

 ๓)  การจัดกิจกรรมและการใช้สื่ออบรม 

 ๔)  การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานส�าหรับเด็กและเยาวชน

 โดยส่วนตวันอกจากกจิกรรมต่าง ๆ  ซึง่ท่านจะได้แลกเปล่ียนจากวทิยากรผู้ทรงคุณวฒุ ิการประชมุ

กลุ่มย่อย และพิจารณาด�าเนินการให้สอดคล้องกับยุคสมัยแล้ว ขอฝาก ๓ เรื่อง ส�าคัญที่ควรต้องมี 

กิจกรรม ต่อไปนี้ 

 ๑) การท�าวัตร   ๒) การบิณฑบาต 

 ๓) การปัดกวาดวิหารเจดีย์ 

 โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บูรณาการด้วยการลงมือท�า ท่านกล่าวย�้าในตอนท้าย

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
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 ๑.๓.๓ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมค้นหาบทเรียนและต้นแบบการด�าเนินงาน

 ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมย่อย ๔ กลุ่ม คือ 

 ๑)  กลุม่ที ่๑ เทคนคิการบริหารโครงการ มพีระมหาสเุทพ สปุณฑฺโิต หัวหน้าภาคสงัคมวทิยาและ

มานุษยวิทยาเป็นวิทยากร 

 ๒)  กลุ่มที่ ๒ เทคนิคและวิธีการท�างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีพระมหายุทธนา นรเชฏโฐ, 

ดร., ป.ธ. ๙ อาจารย์ประจ�าคณะพุทธศาสตร์เป็นวิทยากร 

 ๓)  กลุ่มที่ ๓ การจัดกิจกรรมและการใช้สื่ออบรม มีพระมหาช�านาญ มหาชาโน, ดร.,ป.ธ.๙  

ผู้อ�านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร 

 ๔)  กลุม่ที ่๔ การสอนวปัิสสนากมัมัฏฐานส�าหรับเด็กและเยาวชน มพีระมหาธรีเพชร ธรีเวท,ี ดร. 

ป.ธ. ๙ เป็นวิทยากร 

 โดยในการประชุมกลุ่มย่อยมีประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดให้ที่ประชุมร่วมระดมความคิดเห็นใน ๓ 

ประเด็น คือ 

 ๑)  เทคนิคและวิธีการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการ 

 ๒) การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการท�างานงาน 

 ๓)  การสร้างเครือข่ายและการขยายผลการด�าเนินงาน 

 อนึ่งที่ประชุมยังได้ช่วยระดมความคิดเห็นใน ๔ โจทย์ส�าคัญ คือ 

 ๑) สภาพปัญหาการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในปัจจุบัน 

 ๒)  การจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในอนาคตที่อยากเห็น 

 ๓)  วิธีการที่จะท�าให้การจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในอนาคตประสบความส�าเร็จ 

 ๔)  กิจกรรมอะไรที่ควรท�าในการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชน 

 โดยมีการน�าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มด้วย มี ดร.แสวง นิลนามะ หัวหน้า 

ภาคศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ 

 ผลการน�าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า มีหัวหน้าโครงการบางหน่วยที่ผ่านการจัดโครง

การฯมาแล้วมากกว่า ๒๐ ปี หรือบางหน่วยอบรมมีการด�าเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ๑๐ ปี 

ซึง่เป็นหน่วยอบรมทีม่เีทคนคิและวิธกีารทีถ่อืว่ามแีนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด�าเนนิการ และมกีารด�าเนินงาน

โดยความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายหลายองค์กรมาร่วมด�าเนินการ และมีการส่งเสริมให้สามเณร

ทีไ่ม่สกึในโครงการได้ให้ศกึษาพระปรยิตัธิรรมท้ังแผนกธรรม บาลี และพระปริยตัธิรรมแผนกสามญั และ

ในช่วงปิดภาคเรยีนต่างกลบัมาช่วยเป็นวทิยากรหรอืพีเ่ลีย้งในโครงการเป็นสร้างศาสนทายาททีม่คีณุภาพ 
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หัวหน้าโครงการส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนในปัจจุบันว่า 

ควรจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย

หรอืคณะสงฆ์เพือ่ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิการให้ชดัเจน อกีท้ังเป็นการสนองงานในกจิการคณะสงฆ์

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วย 

 ๑.๓.๔ เทคนิคและวิธีการการอบรมเด็กและเยาวชน ในศตวรรษที่ ๒๑

 เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เธียร์เตอร์ โซน C พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อ�านวยการ 

ส่วนวางแผนและพฒันาการอบรม บรรยายพิเศษ หวัข้อ เร่ือง “เทคนคิและวธิกีารสอนเด็กและเยาวชน” 

แก่หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน  

๓๖๖ รูป ทั่วประเทศ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน กล่าวว่า ทิศทางใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ การเรียนรู้เปล่ียนไปแล้ว เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ พลัง

ส�าคัญคือการเรียนรู้ที่ไม่แยกส่วนจากวิถีชีวิต คืนคุณค่าความหมายและจิตวิญญาณความเป็นครู

 พระมหาวชิาญ สวุชิาโน ได้กล่าวถงึเป้าหมายของการเรยีนรูใ้นศตวรรษนีว่้า ต้องเป็นไปเพือ่สร้าง

ศักยภาพของเยาวชน คืนความสุขสู่ห้องเรียน คืนความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ การศึกษาที่ไม่แยกส่วนจาก

บริบททางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาทั้งทางปัญญาและอารมณ์อย่างสมดุล  

ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนสังคมต้องมีส่วนร่วม ซึ่งท่านได้กล่าวโดยสรุปถึง ๓ ทักษะส�าคัญในศตวรรษ

ที่ ๒๑ คือ 

 ๑)  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหา

เป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ 

 ๒)  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี คือ อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี

สารสนเทฉลาดสื่อสาร 

 ๓)  ทักษะชีวิตและอาชีพ คือ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จัก 

เข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้น�า รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู้รอบด้าน

 อย่างไรก็ตาม ท่านกล่าวเน้นทักษะการสอนให้น้องเณรและเยาวชนมีทักษะการรู้สึกตัว อยู่กับ

ปัจจุบัน เป็นการเรียนรู้จากข้างใน เพราะเด็กเวลาคิดจะไม่รู้สึกตัว เวลารู้สึกตัวจะไม่คิด ทักษะการรู้สึก

ตัวจึงส�าคัญส�าหรับเด็กและเยาวชน ท่านยกตัวอย่าง การจัดการศึกษาแนวพุทธ: พุทธฉือจี้ เพื่อเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ กล้าหาญ กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

 การเรียนรู้ที่ส�าคัญอยู่ที่กระบวนการ กระบวนการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีส�าคัญเพ่ือสร้าง ESSENTIAL 

กระบวนการส�าคัญ คือ เตรียมพระอาจารย์ พระอาจารย์ต้องสอนด้วยหัวใจ หน่วยอบรมควรม ี

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
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พระอาจารย์ที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ต้องมีส�ารวจชุมชนสร้างแรงบันดาลใจ ระดมความคิด เพื่อสร้าง

มโนทัศน์

  ท่านได้กล่าวช่วงท้ายว่า วันนี้ท่านทั้งหลายเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยงานพระศาสนา ท่านยกค�า

ประโยคหนึง่ของผู้ผูบั้งคบับัญชาหน่วยซวิ USA ว่า “ถ้าอยากเปลีย่นแปลงโลก จงเริม่จากการเกบ็ทีน่อน 

เพื่อท�าเรื่องถัดไป เพราะเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ส�าคัญ ท่านท�าเรื่องเล็กน้อยที่ส�าคัญได้เรื่องอื่นก็ส�าเร็จ  

ท�ากิจกรรมไม่ว่า ท�าวัตร บิณฑบาต หรือ ปัดกวาดเสนาสนะ ขอให้ท่านท�าด้วยความรักความเมตตา 

และมีเป้าหมาย รอคอยดูความส�าเร็จในวันข้างหน้าของลูกเณรและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญ

ของประเทศชาติและสังคม “ธรรมะรักษา ชีวิตมีค่าศาสนามีคุณ” อนุโมทนาและขอบคุณ

 ๑.๓.๕ ผลการจัดบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

 การด�าเนินการจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนท่ัวประเทศ และน�าไปสู่การ

จดับรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อนทัว่ประเทศ พบว่า หวัหน้าหน่วยโครงการสามารถน�าไปใช้ใน

การบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่ได้ก�าหนดไว้ คือ 

 ๑)  ได้ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 ๒)  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต และนิสิตของ

มหาวิทยาลัยออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 

 ๓)  ได้อบรมให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคุีณธรรม จรยิธรรม ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นหลกัศลีธรรมทาง

พระพุทธศาสนา และสามารถน�าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

 ๔)  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีเจตคติร่วมในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

  อนึ่งจากการด�าเนินโครงการฯ พบว่า เยาวชนมีความกตัญญูกตเวทีตาต่อบุพการี รู้จักโทษของ

สิ่งเสพติด รู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย และใฝ่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและ 

สิ่งแวดล้อม มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีความรู้  

ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ มีรายละเอียดตามตารางแสดงจ�านวน 

ผู้เข้าร่วม ดังนี้
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 ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

ที่ รายการ จ�านวนรูป/คน ร้อยละ

๑ พระภิกษุ - -

๒ สามเณร ๒๒,๐๐๙ ๓๘.๘๕ ๑

๓ ศีลจาริณี ๑,๒๔๔๙ ๒๑.๙๘ ๓

๔ เยาวชน ๑๘,๘๘๐ ๓๓.๓๓ ๒

๕ ประชาชน -

๖ วิทยากร ๓,๓๐๖ ๕.๘๔ ๔

รวม ๕๖,๖๔๔ ๑๐๐

แผนภูมิที่ ๑ แสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๑

สามเณร

ศีลจาริณี

เยาวชน

วิทยากร
39%

22%

33%

6%

จํานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ
Series2 Series1

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
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 ๑. ความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนในโครงการ

 ๑) เหตุผลของการเข้ามาบวชในโครงการ 

 จากการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการด�าเนินโครงการพบว่า เยาวชนที่เข้ามาสู่โครงการฯ  

มีจ�านวนมากที่ผ่านโครงการมาแล้วมากกว่า ๒ คร้ัง โดยส่วนใหญ่มีศรัทธาในการบวชเป็นพ้ืนฐาน 

ประกอบกับเป็นช่วงปิดภาคเรียนและผู้ปกครองเห็นว่าการบรรพชาและอบรมเยาวชนในภาคฤดูร้อน

เป็นโอกาสในการที่บุตรธิดาของตนจะมีโอกาสเข้ามาศึกษาหลักธรรมค�าสอนในทางพระพุทธศาสนา  

ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา ได้เรียนรู้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบกับเป็นวัด 

ที่อยู่ใกล้ชุมชนเมื่อวัดมีโครงการจึงสนับสนุนให้บุตรเข้ามาบวชเป็นสามเณร และเข้ารับการบอบรม 

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ตัดสินใจบวชเองเหตุผลเพราะอยากมีประสบการณ์และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ด ี

ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หลายรูปเข้ามาบวชเพราะทางโรงเรียนมีโครงการร่วมกับ 

ทางวัดและมีพระวิทยากรที่รู้จักและชื่นชมในความรู้ความสามารถของวิทยากร 

 ๒) ความกตัญญูกตเวที 

 เมื่อสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการความคิดเห็น

ในหลายกลุ่ม ๆท่ีเข้ารวมโครงการส่วนใหญ่ท่ีบวชโครงการและบวชในพระพุทธศาสนามีความเห็น

สอดคล้องกันท้ังหมด คือ มีความกตัญญูกตเวที ในการบวชเพ่ืออุทิศแก่บรรพชนต่อพระรัตนตรัย 

และสนองคุณของบิดามารดา 

 ๓) ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย

 จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมโครงการในเรื่องความเป็นระเบียบ พบว่า 

มีความคิดเห็นในเร่ืองของความเป็นระเบียบวินัยที่สอดคลองกันจากการสังเกตพฤติกรรมของสามเณร

และเยาวชนความคิดเหน็ในหลายกลุม่ๆทีเ่ข้ารวมโครงการส่วนใหญ่ เห็นด้วยกบัการส่งเสรมิให้สามเณร

และเยาวชนมีระเบียบวินัย ให้ท�างานอย่างมีระบบ ให้ควบคุมตนเองได้ ให้นึกถึงสิ่งดี - ชั่ว ให้ปรับตัว

เข้ากับสังคมได้ ให้เชื่อฟังพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ให้ปฏิบัติศาสนกิจทุกวันและให้ดูแลสิ่งแวดล้อม 

และรูจ้กัประหยดัและมธัยสัถ์ เมือ่ได้เข้ามาบวชได้ศกึษาหลกัธรรมค�าสอนของศาสนา เพือ่น�ามาประยกุต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน คิดเห็นระบบ

 ๔) การมีสัมมาคารวะ 

 จากความคดิเหน็ของสามเณรและเยาวชนทีเ่ข้าอบรมในโครงการเมือ่พิจารณาจากการสอบถาม

สัมภาษณ์ความคิด สังเกตพฤติกรรมที่กล่าวถึงเรื่องการมีสัมมาคารวะ พบว่า มีความคิดเห็น อันได้แก่ 

การมีความสัมมาคารวะต่อผู ้ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี การแสดงความเคารพต่อ 
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ศาสนสถาน การแสดงความเคารพพระอาจารย์และครูท่ีสอนขณะท่ีศึกษาพระธรรมวินัย การแสดง 

ความเคารพต่อพระรัตนตรัย การบอกล่าวอาจารย์ เมื่อออกจากวัด การรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับ 

มอบหมาย การปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบของวัด และการรับฟัง 

ความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ พร้อมทัง้การรกัษาศลีอย่างเคร่งครัดของเยาวชนทีไ่ด้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

จึงท�าให้ผู้บวชมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเป็นอย่างดี ซ่ึงก็อยู่ในเกณฑ์ความพอใจต่อการพัฒนา

พฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในการส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 ๕) การเรียนรู้และฝึกหัดการใช้ชีวิตร่วมกันในโครงการ

 จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชนที่เข้าอบรมในโครงการเมื่อพิจารณาจาการสอบถาม

สัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนท่ีเข้าอบรมโครงการมีความคิดเป็นที่สอดคล้องกัน คือ  

การใช้ชีวิตร่วมกันในโครงการการปลอบใจและให้ก�าลังใจเพ่ือน การยกย่องชมเชยกันเมื่อปฏิบัติดี  

การดูแลอุปัฏฐากพระอาจารย์ การเอาใจใส่ในภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย การรักษาสาธารณประโยชน์

การเสนอแนะเพื่อนในทางท่ีดี การช่วยเหลือกิจกรรมของวัด และการบอกกล่าวตักเตือนเพ่ือนในทาง 

ที่ควร เป็นการให้ความส�าคัญในเรื่องความมีน�้าใจสูง เพราะได้รับการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม 

และคุณธรรมอย่างดีจากผู้รับผิดชอบโครงการและได้รับความเอาใจใส่จากพระอาจารย์พี่เลี้ยงเป็น 

อย่างด ีจึงท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมจีติส�านกึเชงิจรยิธรรมทีด่ ีการแบ่งปันลาภสกัการะทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง

บวชอยู่ก็เป็นอีกปัจจัยของพระพี่เลี้ยงที่คอยให้ความเอาใจใส่ดูแล และการให้ความช่วยเหลือเป็น 

อย่างดี เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าความเป็นผู้มีน�้าใจสอดคล้องต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของเยาวชนในการส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๖) การได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าประพฤติดี และการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา

 จากความคิดเห็นของสามเณรและเยาวชน เมื่อพิจารณาจาการสอบถามสัมภาษณ์การสังเกต

พฤติกรรมของเยาวชนท่ีเข้าอบรมโครงการมีความคิดเป็นที่สอดคล้องกัน คือ การได้เรียนรู้การใช้ชีวิต

อย่างคุ้มค่าประพฤติดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รู้จักหน้าที่ตนเอง ตั้งใจปฏิบัติ

ตามระเบยีบวนิยั และใส่ใจในการอนุรกัษ์วฒันธรรมของท้องถิน่และสิง่แวดล้อม การได้รูจ้กัหน้าท่ีตนเอง 

ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบวินัย และใส่ใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมได้ความ

สามัคคีในหมู่คณะเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และสุดท้ายได้เรียนรู้

การแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
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 ๒. ปัญหาและอุปสรรค

  ๑)  หน่วยงานภาครฐั และท้องถิน่ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการบรรพชาและเยาวชนภาคฤดรู้อน

น้อยลง

   ๒)  ส่วนราชการในแต่ละแห่งให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้านงบประมาณแต่มักให้หลังจาก

โครงการเสร็จสิ้นท�าให้ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการ

  ๓)  เด็กที่เข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือไม่ค่อยออก เขียนหนังสือไม่ค่อยถูก 

  ๔)  ขาดเป้าหมายการด�าเนินโครงการที่ชัดเจน

 ๓. ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฯ

  ๑)  ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  

เพื่อก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจน

  ๒)  ก�าหนดนโยบายร่วมกับระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

  ๓)  ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาบรรพชาและอบรมให้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนที่บวชต่อ 

เพื่อศึกษาเล่าเรียนในแต่ละแผนกท่ีต้องการเช่น แผนกนักธรรมและบาลี แผนกพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญ หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์

  ๔)  จดัการสมัมนาระดมความคดิเหน็เพือ่จัดท�ายทุธศาสตร์โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชน

ภาคฤดูร้อน

  ๖) ควรจัดให้มีการอบรมพระวิทยากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโครงการฯให้มีความรู้ความสามารถ

ในการอบรมและสามารถบรหิารศรทัธาและบรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพนอกเหนอืจากการอบรม

หัวหน้าหน่วยโครงการฯ

๑.๔ การพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินการโครงการ
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้น�าปัญหาและอุปสรรค 

ในการด�าเนนิการมาพฒันาและปรบัปรงุ โดยได้มกีารจดัสมัมนาหวัหน้าหน่วยอบรม เมือ่วนัที ่๓๑ มนีาคม 

๒๕๖๒ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เธียร์เตอร์ โซน B คณะสังคมศาสตร์ 

อาคารเรียนร่วม มจร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  พระราชวรมนุ,ีรศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนสิติ เป็นประธานเปิดการ

สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ๓๑๘ หน่วยอบรมทั่วประเทศ ใจความส�าคัญโดย 

สรุปว่า ท่านทั้งหลายคือส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา การท�าหน้าท่ี
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บริการวิชาการแก่สังคมในฐานะสถาบันการศึกษา มจร มีพันธกิจ ๔ ประการ ๑ ใน ๔ คือ งานบริการ

วิชาการแก่สังคม การท�างานของเราต้องมีเป้าหมาย ต้องปักธงความส�าเร็จ คือ การท�างานอย่างเป็น

ระบบ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ กาย สังคม จิต และ

ปัญญา โดยให้ด้านปัญญาได้ท�างานเต็มที่อย่างมีคุณภาพและศักยภาพ 

 การด�าเนินการท่ีจะท�าให้เป้าหมายเราส�าเร็จจะต้องประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ “คน”  

ต้องมีภาวะผู้น�า “ระบบ” ตามหลัก”อิทธิบาท ๔”(PDCA) ฉันทะ อยากท�า วิริยะ ลงมือท�า จิตตะ  

ใส่ตลอดเวลา และวมิงัสา วดัผลประเมนิผล และทบทวนพัฒนาปรับปรุง ในฐานะรองอธิการบดีทีก่�ากบั

ดูและเป็นประธานในเรื่องนี้นอกจากจะต้องชื่นชมอนุโมทนากับทุกท่านที่เสียสละท�างานนี้แล้ว ขอฝาก

กิจกรรมในโครงการที่นอกเหนือจากกิจวัตรประจ�าวันที่ทุกท่านต้องเน้นและให้ความส�าคัญแล้ว คือ 

  ๑)  ท�าวัตร    ๒) บิณฑบาต

  ๓) ปัดกวาดเสนาสนะ  ๔) ศึกษาเล่าเรียน

 แล้วในส่วนคณุธรรมทีเ่ป็นความส�าคญัเป็นวาระของสงัคมไทย หรอืคุณธรรมทีส่งัคมต้องการ คอื 

  ๑) พอเพียง   ๒) มีวินัย

  ๓) สุจริต   ๔) จิตอาสา 

 ท่านต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ขณะเด่ียวกันเราต้อง ท�าให้รู้ อยู่ให้เห็น 

เยน็ให้สมัผสัได้ ส่วนอ่ืนๆ กป็ระยกุต์พทุธธรรมตามความเหมาะสมในแต่ละบรบิทพืน้ที ่ตามกระบวนการ

ของไตรสกิขา ศลี สมาธแิละปัญญา โดยเฉพาะกจิกรรมการเจรญิจติภาวนา การฝึกสตใิห้เดก็และเยาวชน

ควรเป็นจุดเน้นเพราะจะสร้างศรัทธาในระยะยาวได้มากที่สุดจัดกระบวนการรูปแบบกิจกรรมให ้

เหมาะสมและอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เพ่ือประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับ

พฤติกรรมของคนแต่ละยุคสมัยเพราะคนเราในแต่ละ Generation นั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

เราจ�าเป็นต้อง ปรับ Mindset เพื่อ Reset ชีวิต ใหม่ เราต้องท�าดีด้วยหัวใจ(ความรัก) พอเพียง คือ

มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง(ขยายต่อ)พอดี พอเหมาะ พอใจ อะไรคือคุณค่าแท้คุณค่าเทียม พอใจ 

ต้องดูว่าสุข เกิดจากอะไร? ศึกษาให้แตกฉาน มีทรัพย์ ใช้จ่าย การงานไม่มีโทษ วินัย คือท�าให้ดู  

อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุจริต คือปลูกศรัทธา ด้วยการท�างาน เคารพสิทธิ

และสุดท้ายจิตอาสาคือสังคมอุดมปัญญา เราท�าความดีด้วยหัวใจ ด้วยความเสียสละสร้างแนวปฏิบัติที่

ดีในการท�างานขออนุโมทนากับทุกท่าน

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
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 ๒. เปิดเวทีเติมพลัง รับฟังความเห็น ร่วมคิด รับรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน

 เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๕ น. เป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายหลังกิจกรรม “ชี้แจง 

ท�าความเข้าใจ เห็นให้ตรงและก้าวไปพร้อมกัน น�าโดยพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายกจิการนสิติ น�าผูบ้รหิารชีแ้จง ท�าความเข้าใจแนวทางการด�าเนนิงานโครงการฯให้เป็นไปตามนโยบาย

และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต และ

พระครูชิโนวาทธ�ารง รองผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต ร่วมชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับ 

 ๑) งบประมาณอุดหนุนโครงการฯ  ๒) การสนับสนุนหนังสือสวดมนต์ คู่มือและวัสดุ 

 ๓)  การตรวจเยี่ยม    ๔) การจัดท�ารายงานสรุปผลโครงการ 

 กิจกรรมเปิดเวทีเติมพลัง รับฟังความเห็นหัวหน้าหน่วยอบรมและวิทยากรต้นแบบ ร่วมคิด รับรู้ 

เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาแบ่งปันประสบการณ์การท�างานการเป็นวิทยากรต้นแบบ ท่านได้เติมพลังใจในการท�างาน 

เพื่อพระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของกระบวนความคิด การเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ความต้องการของคนที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ใหม่ต้องเกิดจากวิธีคิด และวิธีท�าใหม่ๆ เทคนิคและวิธีการ

อบรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ส�าคัญท่านได้ช่วยท�าให้หัวหน้าหน่วยอบรมและวิทยากรต้นแบบได้สะท้อน

สิ่งที่เรียนรู้มาในอดีต ปัจจุบันที่เป็นอยู่เพื่อช่วยก�าหนดแนวทางในอนาคตทั้งเรื่อง

 ๑)  การจัดบวชเณรและอบรมเยาวชนที่ประทับใจและอยากบอกต่อ 

 ๒)  รูปแบบและวิธีการจัดบวชเณรและอบรมเยาวชนที่เหมาะสมในปัจจุบัน 

 ๓)  ยทุธศาสตร์หรอืแนวทางการจดับวชเณรและอบรมเยาวชนเพ่ือสนองงานในกจิการคณะสงฆ์

ในปัญหาหรือโจทย์ส�าคัญ ๔ ประเด็นย่อย ได้แก่ 

  ๑)  การสร้างศาสนทายาท 

  ๒)  การศึกษาของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรม (นักธรรม บาลี และสามัญ) 

  ๓)  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย (มจร และ มมร) 

  ๔) การปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม

 ๓. การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามกระบวนการไตรสิกขา

 การพฒันาเดก็และเยาวชนตามกระบวนการไตรสกิขา โครงการได้ก�าหนดให้หวัหน้าหน่วยอบรม

ได้เรยีนรูภ้าคประสบการณ์ผ่านการบรหิารโครงการและเทคนคิและวธิกีารสอนสมาธใินเด็กและเยาวชน

ผ่านประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ โดยได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พระมหาใจ 

เขมจิตฺโต (ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ด�าเนินรายการสานเสวนา โดย 
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ผศ.ดร.แสวง นลินามะ หวัหน้าภาควชิาศาสนาและปรชัญา คณะพทุธศาสตร์ มจร ประเดน็ส�าคญัวทิยากร

ได้ช้ีให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการโครงการทั้งภาพรวมและการบริหารกิจกรรมโดยยกตัวอย่าง 

ที่สะท้อนภาพกระบวนการตามหลักไตรสิกขา ท่านได้ต้ังค�าถามส�าคัญว่า “โครงการบวชของเราอะไร

คือเป้าหมายส�าคัญที่สุด” 

 การนี้ท่านได้ยกตัวอย่างให้ความส�าคัญเรื่อง “จิตภาวนา” ท่ีเริ่มจากการวางกติกาหรือระเบียบ

วนิยัและระบบกลไกของโครงการ ท่านชีใ้ห้เหน็จดุเชือ่มโยงถงึความส�าคญัของกจิกรรมท�าวตัรสวดมนต์

ว่าเป็นฐานของการท�ากิจกรรมอย่างอ่ืนท่ีวทิยากรในโครงการควรมส่ีวนร่วม ท�าให้อยูใ่ห้เหน็เยน็ให้สัมผสั 

และท่านชี้ให้เห็นถึงการจัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมโครงการที่หัวหน้าหน่วยต้องจัดล�าดับ 

ความส�าคัญให้ถูกต้อง อีกอย่างหน่ึงการสอนสมาธิจะมีความหมายและส�าคัญมากหากเข้าใจให้ถูกต้อง 

เพราะในโครงการเด็กจะสมาธิสั้นหรือยาวไม่ส�าคัญเพราะเมื่อเร่ิมเข้าสู่ภาคเจริญจิตภาวนาแล้วเด็ก 

และเยาวชนมีโอกาสเท่ากันในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองและเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์โครงการบรรลุ

 ๔. Mindset พลังการท�างานและจิตวิญญาณเพื่อเด็กและเยาวชน

 ในวันที่ ๑ เมษยาน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฯ  

ได้รบัความกรณุาจากพระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวโิท, ดร. พระวทิยากรต้นแบบสันติภาพ พระวิทยากร

กระบวนการธรรมะโอดี ได้มาเติมพลังการท�างานเพื่อเด็กและเยาวชน ท่านเริ่มต้นด้วยการกราบหัวใจ

และจิตวญิญาณหวัหน้าโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดรู้อน กราบจติวญิญาณของ

ความเป็น “พระ” ที่ต้องสูงกว่าค�าว่า “ครู” ท่านชี้ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดบวชเณรและ

ยืนยันว่าท่านมีวันนี้เพราะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๔ ปี ที่ผ่านมา ๑ เมษายน ๒๕๓๙ 

ที่ได้ก้าวย่างสู่การบรรพชาสามเณรสามเณรภาคฤดูร้อนท�าให้เกิดแรงบันดาลใจสู่การบรรพชาเป็น

สามเณรประสบความส�าเร็จในชีวิตในวันนี้

 ท่านกล่าวตอนหนึง่ว่า ...หวัหน้าหน่วยอบรม คือผูม้ส่ีวนส�าคญัในการพัฒนาฝึกฝนเด็กและเยาวชน

ให้เป็นของขวัญชิ้นใหม่ของพ่อแม่ หลายท่านเป็นผลผลิตจากสามเณรภาคฤดูร้อน ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาบ่มเพาะจนเกิดความเข้มเเข็งทางจิตใจ เราจึงเชื่อได้ว่า มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ เด็กและ

เยาวชนก็สามารถพัฒนาได้ให้เป็นของขวัญชิ้นใหม่ของพ่อแม่ ชื่นชมทุกท่านผู้มีหัวใจมีความกตัญญูต่อ 

มหาจุฬาฯ ด้วยการ เอาธรรมไปท�า เอาสิ่งที่เรียนรู้ลงสู่พื้นที่จริง ท�าให้ธรรมะมีชีวิต เป็นการจ่ายคืนสู่

สังคม ด้วยการบริการสังคมในมิติพัฒนากาย พฤติกรรม จิตใจและปัญญา...

บทบาท มจร กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
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 สิ่งส�าคัญท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของวิธีคิดว่า...การท�างานความจริงเราไม่ได้ขาดทุนหรือ

ทรัพยากร แต่เราขาดMindset ขาดวิธีคิดในการท�างาน และวิธีคิดการใช้ชีวิต จึงต้องพัฒนากระบวน 

การคิด จึงต้องพัฒนา Mindset เเบบ How โดยไม่มองปัญหา แต่มองหาโอกาส เหมือนแจ๊ก หม่า 

Alibaba กล่าวว่า “บนโลกน้ีมีโอกาสเสมอหากต้องการสร้างบริษัทที่ดี จงหาว่าคุณจะแก้ปัญหาอะไร 

ให้ผู้คน มีปัญหาเยอะตรงนั้นที่มีโอกาสมาก” จึงไม่ได้มองปัญหาเป็นอุปสรรคแต่มองปัญหาเป็นโอกาส 

ขอทุกท่านอย่ากลัวท่ีจะดึงศักยภาพตัวท่านเองท่ีมีอยู ่มากมายมาใช้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ขออนุโมทนาและกราบหัวใจและจิตวิญญาณของหัวหน้าโครงการฯทุกท่าน

 ๕. การบรรพชาและอบรมเยาวชนกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B พระเมธีธรรมาจารย์, 

รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ได้เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ 

หัวหน้าหน่วยอบรมและวิทยากรต้นแบบ โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  

ต้านยาเสพติด ประจ�าปี ๒๕๖๒ ได้ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ...ขออนุโมทนาชื่นชมกับทุกท่านท่ีเสียสละ

ท�างานบริการสังคมในนาม มจร เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญตั้งแต่รุ ่นบุรพาจารย์ 

ของพวกเรามาในสมัยพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดี ท่านจะให้ความส�าคัญและไปตรวจเยี่ยม 

ด้วยตัวท่านเอง ต่อมาเมื่อส่วนภูมิภาคเข้มแข็งท่านก็มอบหมายให้เป็นภาระของวิทยาเขต วิทยาลัย 

ในพื้นที่ท่านสังกัด การจัดบวชเณรและอบรมเยาวชนนอกจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก

และเยาวชนแล้ว ทกุท่านถอืว่าได้ช่วยยงัความมัน่คงให้กบัพระพทุธศาสนาด้วย ขอขอบคณุและอนุโมทนา

กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
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บทบาท ม จ ร ของ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา1

พระมหาประยรู โชตวิโร และคณะ
 

กองกิจการนสิติ ส�านกังานอธกิารบดี 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

บทน�า

 โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เป็นโครงการที่ด�าเนินการโดยมหาวทิยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่ เริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้พระบณัฑิตทีผ่่านการคัดเลอืกจากนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขต 

วิทยาลัย และห้องเรียนต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาและสมัครมาเป็นพระบัณฑิตนักพัฒนาบนพื้นที่สูงในเขต

ทุรกันดาร โดยมีพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุมในหมู่บ้านชาวเขา ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง แม่ฮ่องสอน ล�าพูน เชียงราย แพร่ น่าน ตาก และพะเยา ชาติพันธุ์ชนเผ่าคือ 

กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูนนาน และไทลื้อ 

 การด�าเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ ๖ ประการ ได้แก่ 

 ๑)  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 

 ๒)  เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ๓)  เพื่อให้การศึกษา ภาษา หน้าท่ีพลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบระชาธิปไตยตลอด

ถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างจิตส�านึกความเป็นไทย 

 ๔)  เพือ่ช่วยแนะน�า และสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ล�าธาร ตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 ๕)  เพื่ออบรมสั่งสอนช้ีให้เห็นถึงหลักการดูแลสุขภาพข้ึนพ้ืนฐาน พิษภัยของยาเสพติด และ  

โรคเอดส์ 

 ๖) เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อเยาวชนแกนน�าชาวพุทธบนพื้นที่สูง

 1
 เป็นบทความท่ีมีเน้ือหาซ่ึงรวบรวมข้อมูลจากการโครงการตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา  

พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะ เม่ือวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
ในพื้นที่อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน และจังหวัดเชียงใหม
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 บทความนี้มุ่งท�าการศึกษาผลการปฏิบัติศาสนกิจของบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา การศึกษา 

บทเรยีนและต้นแบบการท�างานของบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขาของอาศรมต่าง ๆ  และน�าไปสูก่ารเสนอ

แนวทางการด�าเนินงานของบัณฑิตอาสาในพื้นที่อื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผลการด�าเนินงาน
 จากผลการด�าเนินงานโครงการของพระบัณฑิตอาสาและการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจของ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องน�าโดย พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่า พระบัณฑิตอาสาได้มี

การด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ มีจ�านวนอาศรมทั้งสิ้น จ�านวน ๓๕ อาศรม ใน ๔ เขตพื้นที่ ๔ จังหวัด 

ประกอบด้วย (๑) เชียงใหม่ (๒) เชียงราย (๓) ล�าปาง และ (๔) แม่ฮ่องสอน ซึ่งการด�าเนินงานของ 

พระบัณฑิตอาสาได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ องค์กรในชุมชน และหน่วยงานราชการ และมีการ

ประสานด�าเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา ทหาร

กองก�าลงัผาเมือง กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่๓๓ โครงการหลวง กรมสุขภาพจติ ส�านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาสังคม มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ และองค์กรภาคีต่างๆ ตลอดถึง

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

ตามบทบาทและหน้าท่ี และส่งผลให้พระบัณฑิตอาสาได้ปฏบิติัศาสนกจิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง อาศรมของพระบัณฑิตอาสานอกจากจะได้ปฏิบัติ

ศาสนกจิด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนาแล้วยงัได้มส่ีวนส�าคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาความมัน่คง ปัญหา

การอพยพแรงงาน ปัญหายาเสพติด และร่วมส่งเสริมการศึกษาของชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงด้วย การมี

โครงการหรอือาศรมของพระบณัฑติอาสา จงึเป็นจดุศนูย์กลางในการพฒันาด้านจติใจ และแหล่งเรยีนรู้

ทางสังคมอีกด้วย 

อธิการบดี มจร กับการตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
 เมื่อวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย พระเมธีธรรมาจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ 

ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ จากส่วนกลาง และ 

พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาเขตเชียงใหม่  

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน และ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ลงพื้นที่ ณ อาศรมแม่ลิดป่าแก่ ต�าบลแม่เหาะ อ�าเภอ
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แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอนเพื่อตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจการปฏิบัติศาสนกิจของพระบัณฑิตอาสา  

และมอบพระพุทธรูปแด่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เปิดป้ายหมู่บ้านส่งเสริม

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เปิดป้ายธนาคารข้าว และได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ฝ่ายบรรพชิต บิณฑบาตฉลอง

ศรัทธาพุทธศาสนิกชนกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูง และเมตตาร่วมบันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก กับพระบัณฑิต

อาสาพฒันาชาวเขา กลุม่นสิติ มจร เยาวชนผูน้�าชาวพทุธบนพ้ืนทีส่งู ณ อาศรมแม่ลดิป่าแก่ อ.แม่สะเรียง 

จ.แม่ฮองสอน

 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พบว่า พระบัณฑิตอาสาได้รายงาน 

ผลการด�าเนินงานในรอบปีซึ่งพบว่า โครงการและกิจกรรมที่พระบัณฑิตอาสาด�าเนินการมีลักษณะ

กิจกรรมเป็นโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

 ๑.  โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง เช่น อบรมศีลธรรมในวันพระ และ 

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา พระบัณฑิตอาสาธรรมสัญจร สอนศีลธรรมในโรงเรียน สอนพระพุทธ-

ศาสนาวันอาทิตย์ สอนธรรมศึกษา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ จัดพิธีบรรพชา

เยาวชนและอุปสมบทกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และ

อบรมศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เป็นต้น

  ๒. การจัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เช่น สร้างจิตส�านึกให้ชุมชนรู้เท่าทันพิษภัย 

ยาเสพตดิ รกัษาบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ สร้างแกนน�าเครือข่ายลด ละ เลิกยาเสพติด ประสานงานกบั

หน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างด้านอาชีพ แก่ผู้ที่เลิกยาเสพติด

 ๓.  โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนประสานงานและจดัสวัสดิการสงัคมเพ่ือสงเคราะห์บนพืน้ทีส่งู เช่น 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) 

ประสานและจัดการสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ครอบครัว กลุ่มชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบ

จากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) ประสานงานหน่วยงานองค์กรภาคี และจัดสงเคราะห์เฉพาะหน้า

กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย และธรรมชาติ (จัดหาติดต่อถุงยังชีพ, ผ้าห่มกันหนาว, 

เสื้อผ้า, ยารักษาโรค แจกผู้ประสบภัย)

 ๔.  โครงการกจิกรรมสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม เช่น อบรม

ให้ความรู้แก่ชุมชนให้เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมองค์กรภาคี

จดัการปลกูป่าทดแทน จดัการบวชป่าชมุชน และท�าแนวกนัไฟ ตลอดถงึสร้างเครือข่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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 ๕. โครงการกิจกรรมให้การศึกษา ให้ความรูเ้กีย่วกบัหน้าท่ีพลเมอืงทีด่ ีตามระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย เช่น สอนภาษาไทยแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ ประสานงานร่วมกับ กกต. ในการอบรมให ้

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 

 ๖.  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื ้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชนเผ่า เช่น  

สร้างจิตส�านึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า และความส�าคัญองภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี 

อันดีงาม สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนโดยมี กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ ๘ จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบนคือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ล�าพูน ล�าปาง ได้แก ่

กลุ่มชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ จีนยูนนาน และไทลื้อ 

 ๗.  โครงการกจิกรรมส่งเสรมิให้เยาวชนแกนน�าชาวพทุธบนพ้ืนทีส่งู ได้เข้าเรยีนในระดบัอดุมศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเป็นการศึกษา 

แบบมีการยกเว้นค่าเทอมและช่วยเหลือด้านอื่นๆ เท่าที่จ�าเป็น 

บทบาทพระบัณฑิตอาสากับการพัฒนาชาวเขา
 จากการศกึษา พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทส�าคัญในฐานะเป็นผูน้�าทางด้านจติวิญญาณและ

มีสถานะเป็นนกับวชในพระพทุธศาสนา พระบัณฑติอาสาจงึตอ้งเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบตัิตน

อยู่ในสมณะสารูปตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัดเป็นต้นแบบของอาศรมและชุมชน 

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในอาศรมและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาและ 

วันส�าคัญของชาติ และบทบาทการเป็นผู้น�าพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านโดยใช้หลักและวิธีการทางสังคม

สังเคราะห์ทั้งการช่วยเหลือบุคคลหรือครอบครัวที่เดือดร้อน การช่วยเหลือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน

เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพ และการช่วยเหลือชุมชนหรือ

หมู่บ้านในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้ประสานความร่วมมือ

แผนงานและโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
 จากการน�าเสนอแผนงานและโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาของพระบัณฑิตอาสาทั้ง 

๓ เขตพื้นที่ พบว่า โครงการกิจกรรมตามแผนและโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาท้ัง ๓  

เขตพ้ืนที่ลักษณะการปฏิบัติงานเน้นโครงการกิจกรรมการท�างานเผยแผ่กับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง  

โดยด�าเนินงานผ่านกิจกรรมท�าวัตรสัญจร ธรรมะเสียงตามสาย พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสร้าง

หรือปรับปรุงอาคาร ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์ในแต่ละหมู่บ้าน การขยายเพ่ิมอาศรม 
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พระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขาให้ครอบคลมุหมูบ้่านกลุม่ชาตพินัธุ ์การจดัต้ังและด�าเนนิงานขององค์กร

และกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ธรรมยาตรา และธรรมสัญจร เป็นต้น

ข้อเสนอและแนวทางการด�าเนินงานของบัณฑิตอาสาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 การนี้พระราชปริยัติกวี อธิการบดี ได้กล่าวมอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา 

ชาวเขา มีใจความส�าคัญโดยสรุปว่า โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาสามารถแบ่งลักษณะงาน

หรือโครงการกิจกรรมได้ ๔ กลุ่มส�าคัญ ได้แก่ 

  ๑)  กลุ่มสาธารณะสังเคราะห์เพื่อสังคม  ๒) กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

  ๓)  กลุ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ๔) กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 เพือ่ให้เกดิความชดัเจนและยัง่ยนือาจจะแยกกลุม่งานออกจากกจิการนสิติ ให้มกีารจดัต้ังกองทนุ

เพื่อโครงการกิจกรรมน้ีอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ให้มีโครงการที่ชัดเจนว่าเป็นตรวจเยี่ยมประจ�าปี 

หรอืว่าให้มาร่วมงานเฉยๆ ให้มกีารท�างานบรูณาการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีในแต่ละ

ภมูภิาคให้มากขึน้ทัง้งานและงบประมาณการด�าเนนิงาน และให้มกีารต่อยอดและขยายผล เช่น โครงการ

พระบัณฑิตอาสาพัฒนาสันติสุขในชายแดนภาคใต้ โครงการพระบัณฑิตอาสาให้การศึกษาแก่ชุมชน  

รวมถึงการโครงการเพื่อการสังเคราะห์อนุเคราะห์ผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

บทสรุป

 โครงการพระบณัฑติอาสาพฒันาชาวเขาเป็นงานบริการสังคมทีม่หาวทิยาลัยให้ความส�าคญัและ

มกีารด�าเนนิการมาเป็นล�าดบัมผีลให้มหาวทิยาลยัได้แสดงบทบาทและสถานะในการให้บริการวชิาการ

แก่สังคมส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม การด�าเนินการบริการสังคมผ่านโครงการดังกล่าวหากมีการปรับ

สถานะ ทิศทาง เชื่อมโยงการท�างานให้ครอบคลุมให้ครบทุกมิติมากขึ้น จัดวางรากฐานเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินงานทั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม ใส่งบประมาณและด�าเนินการให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาดูแลให้เป็นระบบระเบียบ

ทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า อีกทั้งมี การต่อยอดและขยายผลไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆภายใต้บริบทที ่

แตกต่างกันตามสถานะ บทบาท และภาพลักษณ์ที่เป็นเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ สังคมและ

ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง 
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Development of an Instructional Model of 
ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students 

in Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Assoc.Prof.Dr.Phra Rajvaramethi, 
Vice-Rector for Administration, MCU and others

  The purpose of this research article were 1) to study ASEAN cross cultural  
learning of CLMV students studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
from good practice case studies, and 2) to develop and assess the quality of  
the instructional model of ASEAN cross cultural learning of CLMV students in  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Multiphase mixed methods research  
applying quantitative research to extend qualitative results was used for research  
design. The qualitative target group was selected using purposive sampling whereas 
the quantitative sampling group was used two-stage random sampling. Guideline  
for interview and focus group discussion and questionnaires were used for  
measurement design. Qualitative data were classified and analyzed using content  
analysis and analytic induction. Quantitative data were analyzed by descriptive  
statistics and the developed model was validated by using LISREL program. Results 
showed that good models of ASEAN cross cultural learning of CLMV students  
studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University composed of 3 aspects  
including: 1) pattern of conduct, 2) the principle of coexisting, and 3) following  
the Buddhist sect. The instructional model of ASEAN cross cultural learning relating  
to consequent factors leading to a happy coexistence included 5 components as  
the following: 1) ASEAN cross cultural learning management; 2) components of  
ASEAN cross cultural learning; 3) ASEAN cross cultural learning process; 4) activities  
for cross cultural learning; and 5) coexistence with happiness following the principle  
of virtues for fraternal living (Saraniyadham). The developed model had its  
possibility, validity, appropriateness and benefit for the related students and  

 * Asst.Prof.Phrakhruwimonsinlapakit, Phrabaidika Suphot Ketnakorn, Asst.Prof.Dr. Phichet  
Thangto, Asst.Prof.Dr.Rittichai Kamnak, Asst.Prof.Dr.Phrapalad Raphin Buddhisaro, Asst.Prof.Dr.
Jatuphum Ketchatturat, Dr.Lampong Klomkul and Mr.Kavipon Srihamongkol
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instructors. The structural equation model of the instructional model of ASEAN  
cross cultural learning fit with the empirical data (Chi-square=140.33, df=116, p=0.062, 
GFI=0.98, AGFI=0.95, RMR=0.023). It clearly showed that ASEAN cross cultural  
learning management, components of ASEAN cross cultural learning, ASEAN cross  
cultural learning process and activities for cross cultural learning were capable of  
promoting a happy coexistence. 

Introduction
 Education in Thailand has originally started from the temple. For higher education, 
there are two Buddhist universities that still play important role of increasing level of 
people education both academic and morality. Mahachulalongkornrajavidyalaya  
University is one of higher education institutes, and it is a Buddhist university that  
opens for Thai people and foreigners who interested in studying both academic and 
moral practice. The university has been established as a government university since 
1997. The university has developed both hardware and software aspects in order to 
prepare learners to be ready for the development of being a center of Buddhism in 
national and international levels continually. The main purpose of educational  
management is also related to ASEAN Community (ASEAN refers to the Association of 
Southeast Asian Nations) that is the education for encouraging each other by training 
and conducting research including Southeast Asia Studies. Students from educational 
institutes are encouraged to realize and understand each other by sharing knowledge 
between ASEAN countries that related to the third pillar of ASEAN cultures and  
societies. The target of this cooperation is to build the unity within community by 
sharing and supporting each other as in [1], [2]. For this reason, lectures and instructors 
should be able to organize classroom activities to increase student’s learning in various 
ways and covers with five aspects consisted of 1) cognitive domain, 2) affective domain, 
3) psychomotor domain, 4) skills and 5) integration. These are learning models for  
international learning as in [3]. 
 In the university community, it is an educational institute of students who come 
from different countries and have the differences in races, languages and traditions 
living together in the campus. When people from two or more cultures interact with 
each other on the regular basis, it results in multiculturalism. They need to adjust their 
styles as well as their communication patterns to fit the styles of the host nation as in 
[4]. Considering in the university community, activities have been organized by  
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students to enhance living together peacefully which is the main purpose of  
educational management that the faculty members wish to see them to encourage 
each other to cooperate and join in activities together creatively and also complement 
each other. According to their ethnicity or country, they are not divided into groups. 
On the other hand, when the understanding occurs, the coordination in the activities 
of the university can be easily carried out both in the classroom and outside the  
classroom in accordance with the goals of the university that focuses on training  
students to have both knowledge and morality. Then, they can apply into the society 
after graduation. 
   Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University are diverse and  
different in races, languages, religions and traditions especially students who come  
from CLMV countries consisted of Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. They need 
to live together on campus, but from this distinction resulting in the management  
of education or living and activities being separate both inside and outside the  
classroom. Therefore, the university needs to find ways or learning methods to manage 
learning in order to encourage cross cultural learning for students who are the host  
to have a better understanding of the culture of students from ASEAN countries  
in order to have effectively learning and adapting to understand other cultures in  
ASEAN. 

Research Objectives
 1.  To study ASEAN cross cultural learning of CLMV students studying at Maha-
chulalongkornrajavidyalaya University from good practice case studies.
 2.  To develop and assess the quality of the instructional model of ASEAN cross 
cultural learning of CLMV students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Scope of Research
 This research article is designed by using a multiphase mixed methods research 
design. The population of this research is students from Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University and the target group are lectures and educators from CLMV countries.  
The content used in this study consists of 1) cultural concepts, 2) ASEAN culture in 
CLMV countries, 3) religious culture, 4) cross cultural learning, 5) learning management 
using research based learning, and 6) model of cross cultural learning management. 
Scopes of variables of qualitative study are pattern of conduct (custom), the principle 
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of coexisting (Buddhist manners), and following the Buddhist sect (difference of  
practices). Variables for quantitative study are 5 latent variables consisted of ASEAN 
cross cultural learning management (LEARNASE), components of ASEAN cross cultural 
learning (COMASE), ASEAN cross cultural learning process (PROASE), and activities  
for cross cultural learning (ACTASE) and coexistence with happiness (HAPLIVE) and 
twenty-three observed variables that use for the analysis.

Methods
 Multiphase mixed methods research applying quantitative research to extend 
qualitative results was used for research design. The qualitative target group was  
selected using purposive sampling whereas the quantitative sampling group was used 
two-stage random sampling. Guideline for interview and focus group discussion and 
questionnaires were used for data collection. Qualitative data were classified and  
analyzed using content analysis and analytic induction. Quantitative data were analyzed 
by descriptive statistics and developed model was validated by using LISREL program. 
Four phases were designed in this research. The first phase used field study with  
in-depth interview for studying case studies that are being best practices of cross  
cultural learning in CLMV countries. Phase 2 used focus group discussion to develop 
and examine ASEAN cross cultural learning management in CLMV countries. Phase 3 
used the model of ASEAN cross cultural learning management in CLMV countries for 
conducting workshop with Mahachulalongkornrajavidyalaya University students. In phase 
4 was a quantitative research design to assess the quality of the developed model. 
Evaluation of the quality of ASEAN cross cultural learning management model of  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University students by examining the validity of  
the causal relationship model developed. Population and sample group were  
undergraduate students who registered in Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
in academic year 2018. Determine the size of the sample group by using the formulas 
of Hair and others (1998) as in [5]. The sample size is 10 people per 1 parameter.  
Two-stage random sampling method can be used. Questionnaires were used for data 
collection and quantitative data were analyzed using descriptive statistics. In the  
hypothesis test, the research used validation of the structural equation model with  
the LISREL program.
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Figure 1: A Step of Research Design

Results
 Good models of ASEAN cross cultural learning of CLMV students studying at  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University composed of 3 aspects which are pattern 
of conduct, the principle of coexisting and following the Buddhist sect. Results of this 
research can be shown as below:
 A. Pattern of Conduct (Custom)
 Pattern of conduct is the way of daily life practicing for Buddhist monks or layman 
according to the Buddhist phrase called “Practicing is the representative of leader’s 
teaching” as in [6]. The meaning of this principle of practice can be the key or  
mechanism to preserve the status of religious followers such as venerable, novices  
and Buddhists who come from Lao PDR, Cambodia, Myanmar, Vietnam and Thai.  
There are two parts of custom which are principles and practices. For the principle, 
students will live and follow pattern of conduct based on their backgrounds such as 
Lao PDR, Cambodia, Myanmar and Thai follow the principle of Theravada Buddhism 
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whereas Vietnam follows Mahayana Buddhism. For practices, students practice is based 
on their teachers or religious masters who have taught them both from their countries 
and Buddhist University. Summary for pattern of conduct is shown as in Figure 2. 

Figure 2: Pattern of Conduct for CLMV Students

 B. The Principle of Coexisting (Buddhist Manners)
 Principle of living together is a form of practice that related to beliefs and  
traditional which has a pattern from tradition or a practice that has been done. It has 
continued from Buddhism traditional dress pattern, color of cloth, practice about  
eating, eating at different times. For example, Mahayana from Vietnam will eat a food 
without meat. In addition, there are some different practices from different countries 
such as the use of different colored fabrics of monks in each country or each sect, 
some shaving the eyebrows whereas some are not shaving the eyebrows. These showed 
the similarities and differences in the case of tradition especially tradition due to  
religion. Even one implication is joint learning and one implication is conflict, they  
are still defining the attitude towards expression in those practices. Results from  
interviewing instructors and CLMV country students about the principles of coexistence 
can be shown in Figure 3.
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Figure 3: The Principle of coexisting for CLMV students

 c. Following the Buddhist Sect (Difference of Practices)
 Respect for Buddhism is a practice related to religious sects and is different  
through forms such as instruction Related to the dress between Mahayana of Vietnam 
and Theravada in Thai, Myanmar, Laos, Cambodia. The Theravada denominations will 
affect dressing, robes, mantras, prayers. These practices are due to the religious sects 
associated with the expression and living together from the traditions and practices 
that occurred. In relation to sect’s ethnicity as in the case of Theravada in Vietnam, 
the majority of people are Cambodians. Mahayana is only a group of Vietnamese  
people. Ethnic differences in Myanmar with respect to Theravada Buddhism, such as 
the large Thai Mon ethnic groups, Burma Karen, or those who are Buddhists who  
are native living in Rakhine State, which has a significant effect on the practice  
denomination as shown in Figure 4.

Figure 4: Following the Buddhist Sect of CLMV Students
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 Good models of ASEAN cross cultural learning of CLMV Students in  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University composed of 3 aspects including:  
1) pattern of conduct (custom) such as learning oneself and others with empathy, 
mutually maintaining kindness (Kanlayanamitta) and practicing the religious principles; 
2) the principle of coexisting (Buddhist manners) such as learning languages  
for communication, following the rules and regulations of the university, practicing 
Buddha Dhamma or the teaching of Buddha and mutually respecting each other;  
and 3) following the Buddhist sect such as conserving custom, tradition and ways of 
practice, following the Dhamma discipline (Dhammavinaya) and having learning center 
for exchanging ideas. Summary of Good models in ASEAN cross cultural learning of 
CLMV students can be shown as in Figure 5. 

Figure 5: Good models in ASEAN cross cultural learning of CLMV Students 
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 In analyzing the data of this model, there are 5 latent variables: ASEAN cross 
cultural learning management (LEARNASE), components of ASEAN cross cultural  
learning (COMASE), ASEAN cross cultural learning process (PROASE), activities for cross 
cultural learning (ACTASE) and coexistence with happiness (HAPLIVE) and 23 observed 
variables were used for the analysis. 
 Results of quantitative quality assessment is to create a pattern that can be  
used for generalizability model by examining the consistency between the structural 
equation model of ASEAN cross cultural learning management in CLMV countries which 
developed from the qualitative research including the experimental model and  
empirical data obtained from the real condition of cross cultural learning as perceived 
by Mahachulalongkornrajavidyalaya University students. The results showed that  
the developed model from the relationship between the composition and variables 
of the model of ASEAN cross cultural learning management in CLMV countries fit with 
empirical data (Chi-square=140.33, df =116, p = 0.062 GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMR 
=0.023).
 When considering the predictive coefficient (R-square) of the latent internal  
variable structure equation, it found that the components of the cross cultural learning 
(COMASE) had the forecast coefficient equal to 0.64, indicating that the variables  
within the model of ASEAN cross cultural learning management (LEARNASE) can explain 
the variance of components of ASEAN cross cultural learning for 64.00 percent. ASEAN 
cross cultural learning process (PROASE) has a predictive coefficient equal to 1.00, i 
ndicating that the variables within the model of ASEAN cross cultural learning  
management (LEARNASE), able to explain the variance of ASEAN cross cultural  
learning process for 100 percent. Activities for cross cultural learning (ACTASE) has  
a predictive coefficient of 0.85, indicating that the variables within the model of  
cross cultural learning management (LEARNASE) can explain the variance of activities 
for cross cultural learning at 85.00 percent. Coexistence with happiness (HAPLIVE) has  
a predictive coefficient of 0.82, indicating that the variables within the model of ASEAN 
cross cultural learning management (LEARNASE), components of ASEAN cross cultural 
learning (COMASE), ASEAN cross cultural learning process (PROASE), and activities for 
cross cultural learning (ACTASE) can explain the variance of coexistence with happiness 
at 82.00 percent. 
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 When considering the correlation matrix between latent variables, it indicated 
that the correlation coefficient range between latent variables was in the range of 0.74 
to 1.00, with all pairs having the same directional correlation and positive correlation 
values. The variables with the highest correlation coefficients are ASEAN cross cultural 
learning management (LEARNASE) and the cross cultural learning process (PROASE) with 
correlation coefficients equal to 1.00 indicating that when increasing the management 
of ASEAN cross cultural learning, the level of ASEAN cross cultural learning process is 
also increased. The next variables with correlation coefficients followed by ASEAN cross 
cultural learning process (PROASE) and activities for cross cultural learning (ACTASE) 
with correlation coefficients equal to 0.92 indicating that when the level of ASEAN cross 
cultural learning process increase, the level of activities for cross-cultural learning has 
also increased. In addition, correlation coefficients of ASEAN cross cultural learning 
management (LEARNASE) and activities for cross cultural learning (ACTASE) is also equal 
to 0.92 indicating that when the level of ASEAN cross cultural learning management, 
the level of activities for cross cultural learning has also increased and showed a high 
level of correlation. 
When considering the direct effect and indirect effect between variables in the model, 
it was found that the relationship between the ASEAN cross cultural learning manage-
ment variables (LEARNASE) and coexistence with happiness (HAPLIVE) is equal to 0.89 
(r = 0.89) is a direct influence 0.49 and indirect effect is 0.40, the total effect is 0.89. 
Direct and indirect effects do not affect the coexistence with happiness significantly. 
However, the total effect size has a significant effect on coexistence with happiness. 
Detail of analysis results are shown in Table 1 and Figure 6.
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Table 1 Statistical analysis of correlation between latent variables and factor analysis 
           of developed model 

Symbol of latent variables that appeared in the developed model as below: 
 LEARNASE  refers ASEAN cross cultural learning management
 COMASE  refers components of ASEAN cross cultural learning
 PROASE  refers ASEAN cross cultural learning process
 ACTASE  refers activities for cross cultural learning
 HAPLIVE  refers coexistence with happiness
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Figure 6:  A Causal model of ASEAN Cross Cultural Learning of CLMV Students 

  in Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Discussions
 The first aspect of discussion is to focus on a studying of best practice case study 
that is a good example of cross cultural learning in ASEAN countries, it was found that 
learners and instructors who come from CLMV countries most of them are Buddhists 
and adopt religious practices as a way of life. In three countries, Cambodia, Lao PDR 
and Myanmar, Theravada Buddhism is respected whereas in Vietnam respects  
Mahayana Buddhism. However, when the population of these countries has the  
opportunity to live together in the same society and doing the same activity together, 
there will be differences in the ways of practice of each race, even if respecting the 
same religion. Therefore, the process of learning in each other’s culture is necessary 
and is an opportunity to reduce the cultural gap by making each person turn to learn 
each other including opening up to accept other cultures from friends who come from 
many different cultures from ASEAN countries as shown in Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University, the Buddhist University of Thailand. There are students from 
ASEAN countries especially in the CLMV countries who come to study in religious and 
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various academic sciences. When they are coming to study in the same community, it 
would make an opportunity to interact with each other both activities in the classroom 
and outside the classroom. Therefore, resulting in learning is shown in the pattern of 
self-practice such as learn to know each other, pay attention other ideas, maintain 
good friendships, take care and help each other within a group or denomination.  
As the result, religion has influence on well-being, learn about the differences of 
self-practice, and practice according to the principles of religion. For the concept of 
cross cultural learning process, there are five steps, including 1) open to accept new 
culture, 2) prepare the mind to learn different things, 3) prepare mind to the situations, 
4) understand the behavior of other students, and 5) adjust the paradigm of culture. 
This step is learning, understanding, adjusting and leading to understand the  
cultural adaptation process that is consistent with the six dimensions that shown in  
[7]. Researcher suggested that to be a knowledgeable and understanding person in 
other cultures that are differently intelligent, they must consist of a six-dimensional 
cognitive paradigm consisting of the 1

st
 dimension is to understand what the culture 

intended to show (declaration), the 2
nd

 dimension is to understand the procedural 
process of the culture, the 3

rd
 dimension is to understand the consistency (analogical), 

the 4
th

 dimension is to know the pattern recognition, the 5
th

 dimension is to know how 
to do external scanning, and the 6

th
 dimension is to be consciousness (self-awareness). 

One who can adjust themselves to fulfill these six dimensions, he or she can be  
a culture conscious person at all times. This is starting from learning, understanding 
and putting in a participatory manner through adaptation in order to learn and be able 
to live in different cultures. In addition, there is a common to the majority of Buddhist 
cultures of Northern ASEAN nations including Thailand, Lao PDR, Myanmar and  
Cambodia, all have a similarly elegant from physical greeting made by placing both 
hands together palm with finger pointing upwards. The greeter holds hands higher and 
bows deeper as the age, seniority, or status of the greeted rises. Researcher has  
proposed the guidelines to avoid cross cultural problems, these are some guiding 
practices consisted of 1) try to understand other cultures, 2) respect each other,  
3) keep an open mind and think positively, 4) adapt and improve yourself and  
avoid having a negative mindset, and 5) understand the beliefs, values, and rules of 
cultures as mentioned in [8]. 
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 The second aspect of discussion related to workshop activities in accordance 
with the model of ASEAN cross cultural learning management in CLMV countries, it was 
found that participants were interested in continuing to participate in activities starting 
with Think-Pair-Share, brainstorming, knowledge sharing, and group activities in order 
to develop learning innovations through a storyline and planning for innovation with 
mind mapping technique. Results from students’ reflections after participating in the 
activity indicated that they knew how to obtain information and understand trough 
additional activities with research based leaning, systematic presentation through  
the planning process, creative thinking, and communicate to the public with fully  
understand others. These are learning activities that apply research based learning  
of conducting ASEAN cross cultural learning for CLMV students in Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University in accordance with the research as in [9], research on teaching 
and learning management that students use as part of the learning process by  
integrating teaching by using research-based method along with content analysis.  
The research found that students are interested in pursuing knowledge and have skills 
in acquiring self-knowledge whereas the research that showed in [10] that studies on 
the continuous professional development of measurement and evaluation using  
research as a tertiary base in Thailand. The researcher suggested that research based 
learning is important for Thai university research. Indicators reflected the success of 
student learning assessment by using the learning process with 3 stages of research:  
1) creating self-thinking, 2) focusing on change, and 3) reflecting change and presenting 
development guidelines. The development results through this process led to the 
development of the participants using research based learning. In addition, the  
teaching and learning management that is used as a base is still widely seen in the 
management of Thai education that has shown in [11] to synthesize the research  
results that are used by learning and using research is the base of Thai education.  
It found that research is aimed at developing learners in basic education level. The 
variables found from synthesis are work skills, thinking skills, academic achievement 
nature of researchers, basic research and problem solving skills, critical thinking  
including seeking knowledge and attitudes. It can be seen that learning management 
is a teaching technique that helps to develop a variety of skills. Therefore, this research 
is to develop cross cultural learning management and choose to use for learning  
management as a base to develop ASEAN cross cultural learning of CLMV students.
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 The third aspect of discussion related to the model of learning management 
across ASEAN from theory into practice, the process of developing a model for this 
research started with a qualitative study to develop a conceptual framework for research 
in a manner that shows the relationship between variables in order to obtain guidelines 
for developing field area variables from in-depth interviews, surveys and observations. 
According to variables and issues of interest to study, the findings obtained from  
in-depth interviews led to the addition of variables in the research framework to be 
clearer and important, consistent with the social and cultural context. Model and 
practices of people from different cultural backgrounds under the similarities of  
Buddhism, the variables are clear and begin to develop the learning activity manage-
ment process. Develop a learning set about the religious culture of CLMV countries 
creates a learning management plan. To be used as a guideline for organizing workshop 
activities and then conduct an examination of the appropriateness and feasibility of 
conduct from education experts and ASEAN education. When the pattern is clear in 
every component and there is a process that is ready, there is a workshop activity that 
is designed into practice. Based on the results of the development of learners with 
practical activities, the ASEAN cultural innovation design program has 24 tasks which 
participants will be able to create media or innovations about ASEAN culture to  
disseminate knowledge about religious culture. In ASEAN, however, in the development 
of innovation that are some video clips have been developed from students. There is 
the development of 24 group tasks showing in mind map style, but they have not 
completed video clips as the innovation. It appears the reflection and thinking of the 
students who attended the workshop because of having the opportunity to learn  
together, do group activities, practice searching information from online media,  
present work via online media, to express opinions through the process of ASEAN cross 
cultural learning which is an essential skill for learners in the 21

st
 century as in [12] that 

study “The relationship between skills in the 21
st
 century with digital technology skills”, 

by presenting the results of the study that are the necessary skills in the 21
st
 century 

obtained from the synthesis of 25 articles in total of 7 main areas consisting of  
academic skills, information management, communication, collaborative learning,  
creative thinking, critical thinking and problem solving. Related context skills have been 
included for this study such as ethical awareness, cultural awareness, flexibility,  
self-directed learning, and lifelong learning. From the mentioned reasons, it shows that 
model of ASEAN cross cultural learning management can be developed from theory 
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into practice and can be useful for teaching and learning management that is consistent 
with the development of learner skills in the 21

st
 century. The variables found from 

synthesis are work skills, thinking skills, academic achievement nature of researchers, 
basic research and problem solving skills, critical thinking including seeking knowledge 
and attitudes. It can be seen that learning management is a teaching technique  
that helps to develop a variety of skills. Therefore, this research is to develop cross 
cultural learning management and choose to use for learning management as a base 
to develop ASEAN cross cultural learning for CLMV students.

Lesson Learned from the Research
 From studying ASEAN cross cultural learning management from target groups with 
good practices enabling information to be used in group discussions and develop  
the ASEAN cross cultural learning management model in CLMV countries for the  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University students. The workshop of organizing  
active activities in the country with Mahachulalongkornrajavidyalaya University students 
4 sites and also 1 organizing activity in ASEAN country. Then, lesson learned from  
reflection were used for the analysis and develop quantitative research tools in order 
to assess the quality developed causal relationship model. The result of the data 
analysis resulted in the findings that answered the research objectives and get  
the ASEAN cross cultural learning management model in the CLMV countries for  
the complete Mahachulalongkornrajavidyalaya University students. From the causal 
relationship model of ASEAN cross cultural learning management in the CLMV  
countries for Mahachulalongkornrajavidyalaya University students, it is consistent with 
the actual situation of cross-cultural learning of Mahachulalongkornrajavidyalaya  
University students where ASEAN cross cultural learning management will result in  
a happy coexistence that requires components of ASEAN cross cultural learning  
content, including patterns of self-practice, principles of living together and respect  
for Buddhism. It is an important part in the design of the learning process management 
for students to learn across ASEAN culture in accordance with the 5-step process:  
1) open to accept new culture, 2) prepare the mind to learn different things, 3) prepare 
mind to the situations, 4) understand the behavior of others, and 5) adjust the paradigm 
of culture. There are form of activities that promote cross cultural learning such as 
exchanging learning from their own experiences, cultural activity demonstration, and 
cooperative learning combined with the summary of ASEAN cross cultural learning 
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management, components of ASEAN cross cultural learning, ASEAN cross cultural  
learning process and activities for cross cultural learning can promote a happy living 
together as well.
 From the phrase of “differences is not the conflict” in the meaning of CLMV 
context, it is the co-cultures that are the same phenomena of Buddhism, learning, 
adaptation, and culture of living. Therefore, it is very important to initiate the  
understanding and adaptation in order to live together. Buddhist University in Thailand 
is the educational institute that provides the opportunity for students from different 
cultures and other aspects to learn and to live together. Students have adjusted  
themselves under the different conditions. The target of living is to have creative life 
within the community under learning environment in order to approach to cross  
cultural learning in multicultural context. The development of ASEAN cross cultural 
learning model consisted of six aspects of ASEAN cross cultural learning which are  
the content of peace, cultural integration, research-based learning, creating innovation, 
authentic assessment, and applying instructional media. Lesson plan will be included 
with content, process and learning activities in order to enhance the level of coexistence 
with happiness for students who live in the university community. ASEAN cross  
cultural learning model can be shown in Figure 7.

Figure 7: ASEAN Cross Cultural Learning Model
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Conclusion
 Good models of ASEAN cross cultural learning of CLMV students studying at  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University focuses on three aspects consisted of  
1) pattern of conduct, 2) the principle of coexisting, and 3) following the Buddhist sect. 
The result of quality assessment, learning management model both qualitative and 
quantitative concluded that managing ASEAN cross cultural learning will result in  
a happy living place that requires the components of ASEAN cross cultural learning 
content such as patterns of self-practice, principles of living together, and respect  
for Buddhism which is used as an important part in the design of the learning process 
management for students to learn across ASEAN culture in accordance with the 5-step 
process:1) open mind to receive a new culture, 2) ready to learn with the difference, 
3) prepare mind to the situations, 4) understand the behavior of other students, and 
5) adjust paradigm shift of culture. The model of activity is to promote cross cultural 
learning consisted of exchanging learning from their own experiences and cultural  
activity demonstration through collaborative learning. In summary, ASEAN cross  
cultural learning management, components of ASEAN cross cultural learning, ASEAN 
cross cultural learning process and activities for cross cultural learning can promote a 
happy living together in the society.
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Introduction 
 It is evident from the Buddhist teaching that earning of the wealth 
should be righteous and the way of protecting what the person has  
earned. In the Vyagghapajjasutta of Anguttaranikāya1, in related to the 
accomplishment of watchfulness, the Buddha mentions as follows;
 Here, a clansman sets up protection and guard over the wealth he has 
acquired by initiative and energy. Amassed by the strength of his arms, 
earned by sweat of his brow, righteous wealth righteous gained, thinking; 
‘How can I prevent kings and thieves from taking it, fire from burning it, 
floods from sweeping it off, and displeasing heirs from taking it? This is 
called accomplishment in protection2. 
 It is clearly pointed out in above quotation; the earned wealth with  
a great effort should be spent with well management and should be  
protected properly. Economical prosperous of a person means the  
prosperous of his family life. The prosperous should be continued. Well 
managed economic status of a family exactly supporting to the continuity 
of happy and prosperous family life. When a family experience poverty due 
to any condition the family unity and other factors, like love, sharing, caring, 
etc also will disappear beside. There is a parable among the people as  
follows;
 When the poverty enters to a house from the front door, the love among 
the family members will run away from the back door. 

1  A. iv. 281-289
2  Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, A Translation of the 

Aṅguttara Nikāya, (Boston: Wisdom Publication, 2012), p1194
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 There are many possibilities for vanishing the properties and wealth. 
In the Sigālovādasutta, the Buddha has mentioned six ways of wasting one’s 
property.3 Therefore we could pay much attention to protect what have  
been earned. Concerning above issue the Buddha has given four instructions 
to balancing the economy. 
 1. Should be reproduced what has spent (Naṭṭhaṃ gavessanti)
 2. What could be renovated should renovate on time (Jiṇṇaṃ 
paṭisaṅkharoti)
 3. Should be well moderated in using (Parimita pānabhojanā). When 
well moderated in using it comes to be a happiness (bhogasukha)
 4. An intellectual one, a righteous one, no matter male or female should 
be the in charge of family(sīlavantaṃ itthiṃ vā purisaṃ vā ādhipacce  
ṭhapeti)4 Ethical importance of the preservation of economy has proof 
within this.
 Buddhism pays much attention to preserved life style. Sustainable 
lifestyle (Samajīvakatā)5 is the Buddhist way of living with right economic 
preservation. Understanding and controlling economy has seen as a need of 
modern society even by the modern scholars.6 The main issue in the modern 
society’s economic crisis is unawareness of balancing the economy. People 
don’t know how to spend their earning in accordance with their income. 

3 D. iii. 183 ‘Which are the six ways of wasting one’s substance that he does 
not follow? Addiction to strong drink and sloth producing drugs…haunting the street  
at unfitting times…attending in fairs…being addicted to gambling…keeping bad  
company…habitual idleness is one, Murish Walshe, the Long Discourses of the  
Buddha, (Kandy: BPS, 1996), 462

4 Yāni kānici bhikkhave kulāni bhogesu mahantataṃ pattāni ciraṭṭhitikāni  
bhavanti sabbāni tāni catūhi ṭhānehi, etesaṃ vā aññatarena. Katamehi catūhi?  Naṭṭhaṃ 
gavesanti, jiṇṇaṃ paṭisaṅkharonti, parimitapānabhojanā honti, sīlavantaṃ itthiṃ  
vā purisaṃ vā ādhipacce ṭhapenti. Kulasutta A. ii. 249

5 Here, a clansman knows his income and expenditures and leads a balance  
life, neither too extravagant nor too frugal; ‘In this way my income will exceed my 
expenditures rather than the reverse. Just as an appraiser or his apprenties, holding 
up a scale, knows: By so much it has dipped down, by so much it has gone up,’ so  
a clansman knows his income and expenditures’ Bhikkhu Bodhi, Op-chit, 1195

6 Lloyd Field, Business and the Buddha, DOING WELL by DOING GOOD, 
(Boston: Wisdom Publication, 2007), p. 110
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Most of the time people seek the temporary happiness and spend their 
money more than their income. A careful use of the resources available  
was taught during the time of the Buddha. It is important not to exceed  
the expenditure over the income. The resources should be protected as if 
eating Wood apple. Although when plucking wood apple the small ones 
and the unripe once all fall down but only the best are selected for eating. 
The rest goes wasted. Waste usage of the properties in modern society seems 
like above. Those who earn little but spending time as they earn a lot  
compare to the one who eats wood apple. And those who earn a lot but  
don’t even spend as enough to maintain their daily life are compared to  
the ones who pass away just like dogs and goats.7
 The economy is not built in a short time. It tales long to build  
a stabilized economy. Gradual development of economy seems appreciated 
by the Buddha that based on moral values. The Buddha says; the wise man 
trained and disciplined – shines out like a beacon-fire
  He gathers wealth just as the bee – gathers honey, and it grows
  Like an ant-hill higher yet – with wealth so gained the layman can
  Devote it to his people’s good.8 
 Balancing economy is needed to maintain the balance of life. Buddha 
has given instruction as how one could practice in his own wealth. Wealth 
should be divided into four potions.9 
 He should divide his wealth in four
 One part he may enjoy at will
 Two parts he should put to work
 The fourth part he should set beside
 As reserve in times of need10

 There are many reasons for the economy to fall down as mentioned 
above. The source of strength at a time of economic depletion will be  
the wealth saved for such situations. Therefore savings are important for 
emergency situations. If one is concerned about the economic stability,  

7  Bhikkhu Bodhi, Op-chit, 1195
8  Murice Walshe, Op-chit, 466
9  D.iii. 189
10 Murice Walshe, Op-chit, 466 
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the development of a family and the development of a society are imminent. 
The advise given by the Buddha is not adhered to then the decline in  
the economy is cannot be stopped. There are eight reasons mentioned by 
The Buddha why a family’s economy will fall down.11

 1. If the government takes over the property of that family
 2. If they are robbed
 3. If they are burnt in a fire
 4. If they are destroyed by water or floods
 5. If the savings cannot be withdrawn due to that financial institution 
facing problems
 6. After investing on a project employing the wrong people to handle 
the job and thereby loosing the productivity
 7. A member of the family who use the family s wealth in the wrong 
way and spend lavishly
 8. Succumbing to uncertainty
 When thinking of economic protection one must have an idea of  
disaster management. Knowing the repercussions of a natural disaster  
early may allow that person to adjust his earnings and savings accordingly. 
Therefore economics’ protection means a careful investment and careful 
management of the invested and protects the balance between the two.  
This practice leads for the sustainable economic development. 
 The importance of careful management is mentioned in the Pañca- 
satikakkhandhaka of Cullavagapāli. Once King Udena got to know that 
through the people, Ven Ananda Thero received 500 upper garments  
from the general public as a donation. King Udena asked Ven. Ananda 
Thero what he is going to do with that and Ven. Ananda Thero replied:  
“He said from the Upper garments he would sew robes for the monks and 
will be distributed to those monks who has old robes and torn robes and 
will use the old robes of the monks to make bed sheets, and will use the old 
bed sheets will sew pillow cases and from the old pillow cases and from 
will make floor carpets to clean legs and the old carpets will be used to 

11 S. iv. 323-25
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strengthen the clay used to build rooms for the monks. Impressed with the 
answer of Ven. Ananda Thero, King Udena offered him 500 more upper 
garments as he was sure that Ven. Ananda thero was using them in the right 
direction.12 It is evident from above that the using resource without wasting 
is the Buddhist practice of preservation properties. 

The Buddhist teachings of earning and using the resources
 Concerning the house life, it is essential to have sustained economic 
within a family to maintain family matters without a trouble. Therefore  
in Buddhism, production, distribution and the consuming were all  
combined in the economic teachings. Buddhism itself accepts the developed 
economy under the path of right livelihood (sammā ājīva). In the Iṇasutta 
of Aṅguttaranikāya13 mentions; the poverty is a suffering for those who 
spend life with sensuality. It is also evident in many other places in the 
Buddha’s teachings that well balanced economy brings happiness to one 
who dwells in family life.14 There are four types of happiness that related 
to this very life as follows;15 
 1. The happiness of ownership
 2. The happiness of enjoyment
 3. The happiness of freedom from debt
 4. The happiness of blamelessness
 The poverty is a suffering to those who seek the happiness in this very 
life. Importance was given in the Buddhist teachings for the management 
of the economy in the lines of the modern day financial management.  
The present day Financial Management systems must have taken advise 
from these early teachings. 

12 Vin. i. 15-16
13 A. iii. 352
14 A. ii. 69-70 
15 Cattārimāni gahapati sukhāni adhigamanīyāni gihinā kāmabhoginā kālena kālaṃ 

samayena samayaṃ upādāya. Katamāni cattāri? Atthisukhaṃ bhogasukhaṃ anaṇasukhaṃ 
anavajjasukhaṃ. Ibid
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 1. Production – to earn in the right way without hurting anyone 
 2. Consuming – achieving self-satisfaction
 3. Distributing - distributing the wealth for the needy
 4. Consumer calendar: To use what is received in a careful manner 
 According to the Rāsiyasutta of Samyuttanikāya16, a person who works 
on the economy should be appreciated and that person is intelligent and 
supported. In the teachings of the Buddha if a person earns without hurting 
anyone, there is no objection to it but will support that person. Without 
depending on an economy growth based on the past merits or the good 
things one has done in previous births, it is advised to prepare a proper plan 
to show the economy should be planned out for the future. Hard work is  
the main reason to earning. One has to master the work he does, should  
not be lazy and waste time, should look for more productive ways to  
improve what he does and look for a better productivity. The main reason 
for the wealth is to fulfill the daily needs in life and to have a comfortable 
way of life. To think that one has a wealth is self-satisfaction. Using that 
wealth and leading a better life is a great satisfaction.17 While earning  
a person becomes important and when consuming should concern about 
the society, too. Instead of remain with one person; the wealth should be 
caused to wander within the society. 
 The wealth that is not earned or the improving the wealth earned should 
be within a reasonable framework.18 According to the Pattakamma Sutta19, 
there are four ways of classifying the wealth. On the other hand these four 

16 S. iv. 234
17 The one enjoying sensual pleasure who seeks wealth lawfully, without  

violence, and makes himself happy and pleasure, and shares it and does meritorious 
deeds, and who uses that wealth without being tied to it, uninfatuated with it, not  
blindly absorbed in it, seeing the danger in it, understanding the escape, he may be 
praised in four grounds, On what four grounds may he be praise? He seeks wealth  
lawfully, without violence…he makes himself happy and pleased…he shares it and 
does meritorious deeds…he uses that wealth without being tied to it, uninfatuated  
with it, not blindly absorbed in it, seeing the danger in it, understanding the escape. 
Bhikkhu Bodhi, Op-chit, 1356

18 A.iii. 22
19 A. ii. 66-69
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classification mean how one could rejoice oneself with righteous earning 
while rejoicing others. Buddhist perspective of wealth does not just focus 
on individual happiness but the happiness of many. The four ways are as 
follows;20 
 1. The welfare of yourself, parents, family, workers, friends
 2. Facing the loss of wealth for social reasons or natural disaster
 3. When a relative of neighbor passes away, help them with the  
expenses involved to attend the rituals
 4. Provide comforts for the Brahmins or religious affairs 
 If the wealth is spent for these, it becomes and investment. Wealth is 
provided to the place it is needed most. It is called the justify usage of the 
wealth. The main purpose of the wealth is to satisfy the person who earns 
the wealth. Thereafter the comforts of the parents must be taken care of. 
The third is he family with children and their comforts and the workers who 
work for you. Their social values should not be forgotten. Thereafter the 
comforts of the friends should be look upon.
 Wealth can be destroyed by any reason in a short time. Those who earn 
must remember that it takes only a few moments to loose wealth. Those 
who earn should be aware of this. It can be a natural disaster, fire or water 
or taken over by the government. It can be robbed. One who earns must 
have a relationship with the society apart from the family. One has to spend 
his wealth for a needy relation or a stranger that comes to your house. There 
should be arms given to bring merit to those members of the family who 
had passed away. The Buddha elaborated on how people should feel about 
their wealth and guided them toward gaining the proper advantages from 

20 Here, householder, with wealth acquired…makes himself happy and pleased 
and properly maintains himself in happiness…makes his parents happy and pleased….
makes his wife and children, his slaves, workers, and servants happy and pleased…

with wealth acquired…makes provisions against the losses that might arise from 
fire, floods, kings, thieves, or displeasing hires….

with wealth acquired…makes the five oblations: to relatives, guests, ancestors, 
the king, and the deities….

with wealth acquired…establishes an uplifting offering of alms, an offering that 
is heavenly, resulting in happiness…Bhikkhu Bodhi, Op-chit, 451
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their wealth. He stressed that wealth is a clear source of happiness for  
laypersons. To achieve that happiness, however, they must earn wealth the 
right way and use it in the most effective way. Money or wealth is neither 
to keep nor to use solely for one’s own sensory satisfaction; it is to make 
oneself and others happy and satisfied. While using wealth for oneself, one 
should be aware of the right measure of sensory satisfaction. Prosperity, 
according to the Buddha, is the reward when following these recommended 
guidelines.

Conclusion 
 Buddhist term ‘samajīvikaṃ’ has extensive meaning which useful to 
apply even now a day. The life spending with balanced economy brings the 
happiness to the person in this very life. One who expects happiness in this 
very life should lead his/her life in accordance with income. Income and 
living expenses should be balanced. If one spends more than the income, 
probably there is an issue that leads life’s misery. Neither expenses should 
excess the income nor should income excess the expenses. While having 
enough wealth, if one spends a misery life or while having no enough wealth 
if one spends an extra ordinary life or luxurious life both do not accept by 
Buddhism. Aim of preservation of economy in Buddhism means balancing 
life style without facing any troubles. 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะครุศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา รองประธานกรรมการ

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

ผู้อ�านวยการส�านักงานพระสอนศีลธรรม ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ

ผู้อ�านวยการกองกิจการวิทยาเขต ผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต

ผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา 

ผู้อ�านวยการส�านักงานวิชาการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา 

ผู้อ�านวยการส่วนงานวิชาการและวิจัยสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 

รองผู้อ�านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 

หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
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หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระครูชิโนวาทธ�ารง

พระมหาเสฏฐวุฒิ  วชิราโณ พระมหาธงไชย  วิสุทฺโธ

พระมหาวินัย  วชิรเมธี พระมหาอภัย  ติวีริโย

พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร

ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล ผศ.ค�าพันธ์ วงศ์เสน่ห์ 

ดร.อดุลย์ คนแรง นายสินชัย วงษ์จ�านงค์ 

นายสันทัด จันทร์ทาทอง นายสมควร ถ้วนนอก 

นายสุทัศน์  สงค์สุข นายไวพจน์ ปรารถนา 

นายสุรัตน์ ค�าโสภา นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์

นางสาวอรเนตร  บุนนาค นายธนสิทธิ์  ฉัตรสุวรรณ

นางสาวกนกอร  ล�้าเลิศ นางสาวเนาวรัตน์  ภู่ระหงษ์

นางสาวสังเวียน  ฟูเฟื่อง  

ผู้อ�านวยการกองวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาขวัญชัย  ปุตฺตวิเสโส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาถาวร ถาวรเมธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาวัฒน์พร  อภิวฑฺฒโน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุชญา  ศิริธัญพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภฐาน สุดาจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศักดิ์รพี พันพา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเอกลักษณ์  เทพวิจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าสูจิบัตรและสารนิพนธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา รองประธานกรรมการ

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รองประธานกรรมการ

กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและวัดผล

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพ

ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนนิสิต ผู้อ�านวยการส่วนประเมินผลการศึกษา  

เลขานุการส�านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เลขานกุารส�านกังานคณบดคีณะมนษุยศาสตร์

เลขานุการส�านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  พระศรีธีรพงศ์

พระมหากฤษณะ ตรุโณ, ผศ.ดร. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปฺุโ, ผศ.ดร. 

พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.

พระมหาประยุทธ์  ภูริปฺโ พระมหาเสฏฐวุฒิ  วชิราโณ

พระมหาวินัย  วชิรเมธี พระมหาอภัย  ติวีริโย

ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย

รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

ผศ.ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร

ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ  ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ

ผศ.ค�าพันธ์  วงศ์เสน่ห์ ผศ.สมควร นิยมวงศ์  

ผศ.กฤต  ศรียะอาจ ดร.บุญเลิศ โอฐสู 

ดร.อดุลย์ คนแรง ดร.ดวงกมล  ทองคณารักษ์

ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ดร.เกษม แสงนนท์

นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา นายสุทัศน์  สงค์สุข
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นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา นายสังวร อ่อนสนิท 

นายทศพร ศรีค�า นายสินชัย วงษ์จ�านงค์

นายสมควร ถ้วนนอก นายสันทัด จันทร์ทาทอง

นางสาวสังเวียน  ฟูเฟื่อง

ผู้อ�านวยการกองวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

พระมหาขวัญชัย  ปุตฺตวิเสโส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาถาวร ถาวรเมธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาวัฒน์พร  อภิวฑฺฒโน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุชญา  ศิริธัญภร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภฐาน สุดาจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุรัตน์ ค�าโสภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายไวพจน์ ปรารถนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศักดิ์รพี พันพา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเอกลักษณ์  เทพวิจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามผู้อุปถัมภ์

งานพิธีประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒

 ๑. ดร.ศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี
  - ย่ามพุทธศาสตรบัณฑิต
  - ย่ามพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
  - ย่ามพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  - ย่ามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  - ตาลปัตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
  - ตาลปัตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  - ผ้าไตรจีวรถวายกิตติมศักดิ์
  - ผ้าไตรถวายสมเด็จพระสังฆราช ผู้บริหาร และพระเถระ  
 ๒.  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ�ากัด 
  เป็นเจ้าภาพพิมพ์วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
  อัตนิยมและปรัตถนิยมจากภาพยนต์ เรื่อง “Pay It Forward” 
  ในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท ของ หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา  
  จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม
 ๓. นางสาวอรศิริ ไม้ทอง และ ดร.สมบูรณ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ 
  เป็นเจ้าภาพพิมพ์วิทยานิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้าง
  จิตสาธารณะบนพื้นที่สาธารณะเชิงพุทธบูรณาการของเยาวชนในเขต
  กรุงเทพมหานคร” จ�านวน ๔,๐๐๐ เล่ม 
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รายชื่อเจ้าภาพอาหารโรงทาน

ฝ่ายสวัสดิการ งานประสาทปริญญา ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 ๑. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ถวายปัจจัย)

 ๒. พระเทพวรมุนี จจ.นครพนม

  แม่ชีน้อย วัดพระธาตุพนม และคณะ (ข้าวเหนียว, ส้มต�า)

 ๓. พระเทพปริยัติเมธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

  จจ.นครสวรรค์

 ๔. พระเทพสุเมธมุนี ที่ปรึกษา จจ.ตราด (ถวายปัจจัย) 

 ๕. พระราชวชิรเมธี รจจ.ก�าแพงเพชร (เฉาก๊วยชากังราว)

 ๖. พระภาวนาเขมคุณ วิ. 

  และคณะศิษย์วัดมเหยงคณ์ (ก๋วยเตี๋ยว) ๒๖ พ.ค. ๖๒

 ๗. พระบุรเขตธรรมคณี จจ.ตราด วัดบางปรือ (ผลไม้)

 ๘. มูลนิธิร่วมกตัญู (อาหารตลอดงาน)

 ๙. ดร.แม่ชีทศพร วชิระบ�าเพ็ญ และคณะ (อาหารตลอดงาน)

 ๑๐. มูลนิธิโพธิวัณณา 

  น�าโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล (อาหารตลอดงาน)

 ๑๑. แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะ (อาหารตลอดงาน)

 ๑๒. ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 

  (ข้าวเหนียว, ส้มต�า)
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 ๑๓. กลุ่มงานธรรมวิจัย และคณะอุบาสก-อุบาสิกาธรรมวิจัย 

  (น�้าหวาน, กาแฟร้อน/ม.ว.ก.)

 ๑๔. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ก๋วยเตี๋ยว)

 ๑๕. ป้าน้อย อาหารเจ (อาหารเจ, น�้าแข็งใส)

 ๑๖. มูลนิธิศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า (ถวายปัจจัย)

 ๑๗. คุณธานี-คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพันธ์ 

  บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จ�ากัด (ก๋วยเตี๋ยว)

 ๑๘. คุณแม่จรัสพิมพ์ ลิปตภัลลภ 

  (บริษัท พราวแอสเซ็ท จ�ากัด) /(โรงทาน/น�้าดื่ม)

 ๑๙. คุณสุนีย์ แซ่ตั้ง (ขนมจีน-น�้ายา)

 ๒๐. โรงทานปัญจศรี 

  (ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย�า/กล้วยทอดมันทอดสมุนไพร/

  ขนมครกชาววัง/ผลไม้นานาชนิด/ไอศกรีมกะทิสด/

  ไก่ทอด-หมูทอด-ข้าวเหนียวนึ่ง/ผัดหมี่โคราช/

  น�้าสมุนไพร, ชา-แฟ) ๒๕-๒๖ พ.ค. ๖๒

 ๒๑. หลกัสตูรพุทธจติ (ก๋วยเตีย๋ว, กล้วยทอด, ไอศกรมี) ๒๖ พ.ค. ๖๒

 ๒๒. ร้านสายสุวรรณ (คุณสาวิตพร-คุณบวรวิชญ์) ๒๕-๒๖ พ.ค. ๖๒

 ๒๓. ป้าอารี ร้านกาแฟ ใต้หอฉัน (กาแฟโบราณ)

 ๒๔. ศิษย์วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน) 

  โดย พระศากยปุตติวงศ์ (ข้าวเหนียว-ส้มต�า
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